


Раптово на Студреспубліці з’явився новий субфест, 
всі учасники захворіла новою грою, яка 
називається «Голуб» . Сотні слоумо  в інстаграмі, 
гарячі оплески і щирі емоції спонукають вірити в те, 
що освіта це ключовий напрямок нової 
індустріалізації України.
За правилами гри зЗа правилами гри звертайтеся до Дмитра 
Подворчанського (він знає що робить, адже за 
плечима 9 років в СР)
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Кондитер з Миколаїва заявляє:
-я занимался пропогандой наркотиков 10 лет,
 но после проблем с ЗОЖниками 
переосмыслил свою жизнь, 
модернизировался и понял 
что индустриализация - главный 
вектор развития Украинывектор развития Украины

ПРОДОВЖЕННЯ РОСЛІДУВАННЯ:
другий день сиджу в оргкомітеті, досі не розумію що робить Слизько. У чому 
сенс червоних браслетів і звідки береться перегар, якщо розпивати алкоголь 
забороненно?! Щерба- син Вікнянського? Хто такий Зам Вікнянського і чого він 
носе кроваті по території? Щербет чи Щерба, кого треба більш боятися?? 
Все більше питань і все меньше відповідей. 
В решті решт, що за містика криється за цим пекельно-червоним кольором В решті решт, що за містика криється за цим пекельно-червоним кольором 
браслетів?? Це якась отсилка чи секта? Щоб максимально зрозуміти що 
відбувається мені довелося ночувати у штабі орг кому... результатів це не дало
Ви спитаєте який висновок я можу зробити з мого розслідування під прикриттям?
Судячи з усюго Олег Слизько найголовніший... тому що тільки назголовніший 
може нічого не робити... . (маленька провокація, адже насправді все не так)
   

Його там немає
Такими словами прокоментував зникнення ліжка старожил Студреспубліки, Дєд . 
Щербет (Женя Щербак)  докладає максимальні  зусилля для пошуку пропажі. 
«Зникло не тільки ліжко, зник наш цинус модернізації», - коментує Павло Вікнянський
«Кожного року ми беремо участь у квесті, нам дуже по фану цей субфест і ми «Кожного року ми беремо участь у квесті, нам дуже по фану цей субфест і ми 
вирішили провести квест для нашого улюбленого оргкомітету», – коментує Денис 
Дорошенко , креативний тусовочний чувак (за версією Віри Андріюк)
Де ліжко? Виконає Щербет свій квест? Чим насправді займається Олег Слизько?? 
Багато питань і дуже мало відповідей. Ми сподіваємося що все закінчиться добром та 
позитивом, «Студреспубліка весела, добра, дружна!» -с казав якийсь бородатий чувак 
який ніс якесь ліжко в напрямку моря.

!!!ДОПОМОГА!!!
ДаДавайте в решті 
решт подаруємо 
кенту нову чашку, 
тому що він вже 
задовбавс 
вілповідати на 
питання що з нею

а ще Щерба топчик. 


