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Шановні громадяне Студреспу-

бліки, обирайте кращого з кан-

дидатів, підтримуйте власних 

обранців. Та. Звичайно, прихо-

дьте  на гала-концерт!  Де бу-

дуть оголошені всі переможці 

субфестивалів, ігор та змагань.  
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- Про что мечта-

ет Алексей Азаров? Ка-
кая Ваша страна меч-
ты? 

-  Не побоюсь по-
пулизма  и скажу, что в 
моем понимании, эта 
страна, в которой стари-

ки обеспечены,  в которой 
весело живут студенты, у 
которой есть будущее, в 
которой работают пред-
приятия и в которой лю-

ди трудоустроены.  Это 
сильная,  интегрирован-
ная в мировые сообщест-
ва страна, чистая и ухо-
женная.  

- Скажите, Алек-
сей Николаевич,  чему 
надо учиться студен-
там на Студреспублике, 
чтобы стать теми, 
кто воплотит в жизнь 

эту мечту? 

- Я считаю, что 
надо учиться  больше 
любить свою страну. 
Любить ее, как мы лю-
бим свою семью, своих 
детей.  Тогда мы най-
дем тот путь, который 
будет правильный и 
приведет к цели, к меч-

те.  
- Как вы считае-

те, каково значение та-
ких фестивалей, как 
СР? Они нужны? И  ес-
ли нужны, то зачем? 

 -  Они должны 
быть обязательными! 

Именно поэтому я под-
держал это мероприятие. 
Оно  позволяет студентам 
обмениваться мыслями,  
лучше узнавать друг дру-

га. Студенты из Донецка 
узнают студентов из 
Львова, происходит еди-
нение. Ведь мы не долж-
ны отличать друг друга по 
каким-то признакам, у  
нас одна страна... 

(Продолжение на 
стр.2) 
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 Ось і закінчується 

третій день Студреспуб-

ліки. Багато подій, рі-

шень, думок, зустрічей 

та рішень мали місце на 

території  студентської 

держави.  Семінари та 

лекції на третій день, 

після  дискутів, розмір-

ковувань та  досвіду, 

стають ще палкішими та 

відкритішими. А особли-

во цей запал відчуваєть-

ся у вибборчих перего-

нах, адже це головна 

подія не тільки дня, але 

й усього фестивалю. 

Сьогодні буде обран но-

вий президент Студент-

ської республіки!   Пер-

шим зареєстрованим 

кандидатом у президен-

ти Студентського 

республіки став 

Слісаренко Віталій з 

партиії «Щаслива Украи-

на». Трапилось це  о 

18.02 – що означає, що 

перегони розпочалися.  

 

 Факультатив – се-
мінар «Хто дасть нам 
багато грошей» пройшов 
у дружній формі. Михай-
ло Притула зібрав навко-
ло себе звичайних пред-
ставників Студреспублі-
ки. Після семінару це 
вже була еліта. Поясню-
вати значимість грошей 
лектор почав із підви-
щення значення кожного 
з слухачів. Ми говорили 

один одному комплімен-
ти, це було дуже незвич-

но та приємно. Потім ми 
утворили модель держа-
ви. Ми всі такі класні, 
що новачки для вступу 
до нас повинні були нам 
щось для цього дати, або 
зробити. Була введена 
умовна валюта, Михай-
лові за вступ до «Еліти» 
новачки пропонували 
умовні ресурси. Під кі-
нець наша держава збі-
льшилася, в нас була ку-

па ресурсів та валюти. 
Основною думкою семі-

нару було те, що цінність 
грошей ми створюємо 
самі. Формат проведення 
був обраний дуже влучно 
– формат круглого столу, 
всі причетні до теми спі-
лкувалися, промовляли 
свої думки, свої здогади. 
Всі залишилися в захваті 
та чекають продовження 
спілкування із Михайлом 
Притулою.  
 Єлець Максим 

Страна мечты – это 

общество равных.  

Країна мрії – крана,  

де процвітає мир,  

добро, люди живуть 

без війни, звідкіля 

не хочуть їхати. Де є 

гарантія працевла-

штування та  хоро-

ша, добра політика.  

 Це країна 

для НАС, де люди 

живуть по принци-

пу  «Як ти до люди-

ни, так і вона до 

тебе». Де нація роз-

винута як мораль-

но, так і фізично: 

майже без сигарет, 

алкоголю, де менше 

горілки.  Там все 

добре, там все 

«чьотко». 
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(Начало на стр.1)  
 

...Хочу сказать, 

что нам надо приглашать 
иностранных  гостей, 
иностранных студентов 
на следующий год. Надо 
делать Студенческую 
республику международ-
ного статуса, тогда  сту-
денты не только из Ук-
раины имели бы возмож-
ность меняться друг с 
другом какими-то идеми, 
проектами, подружиться.  
Ведь когда  лидеры из 
Донецкой Студреспубли-
ки и Львовской СР попа-
дут в парламент, они уже 

будут друзьями, ведь они 
сдружились ранее на та-
ких мероприятиях, как 
Студреспублика. А если 

еще те лидеры студенче-
ства, которые приедут к 
нам из Америки, Англии, 

Германии  подружатся с 
нашими лидерами, и все 
вместе вырастут, и ста-
нут парламентариями, то 
отношения могут значи-
тельно улучшиться на 
более масштабном уров-
не.     
 - Какие ваши впе-
чатления? Исполняют-
ся ваши ожидания от 

Студенческой респуб-
лике? 

- Наверное да, я 
примерно так и пред-
ставлял себе студреспуб-

лику. Желаю СР взять от 
студенческой жизни все 
– ту беззаботность и  ра-
дость, те дискотеки и  

бессонные ночи. Возьми-
те все, что вы можете и 
наслаждайтесь жизнью!  

- Ребята расска-
зывали, как Студрес-
публика может стать 
духовным центром 
развития Украины. Как 
вы относитесь  к такой 
потенциальной воз-
можности?  

- Очень важно, 
чтобы ставились такие 

задачи. То есть нужно 
быть  центром духовно-
сти и морали. Если хотя 
бы на 1 % повысит этот 
уровень духовности, то 
это уже будет хорошо. 

Просто надо стараться: 
чем больше будет сдела-
но, тем лучше будет буду-
щему обществу.  

 Попри те, що дехто 
заперечує існування точ-
ки G, єдина українська 
жінка-політтехнолог 

Альона Сібірякова розпо-
віла студреспубліканцям, 
де вона знаходиться і як 
її слід шукати. 
 Ішлося про запові-
тну точку нашої країни і 
нашого політикуму, адже 
авторка – в минулому 
жірналіст, а вже протя-

гом 15 років політичний 
консультант – презенту-
вала свою нову книгу 
«Україна. Точка G».На її 
думку, ця точка полягає 
у грі, в яку грають наші 
політики – у правду, не-

правду, життя, любов, 
гроші. Це те, в що їм по-
добається грати роками. 
Вона згадала деякі куме-
дні випадки з життя по-
літтехнолога, які вже ста-
ли байками, а також від-
повіла на питання студ-
республіканців.  

 «Оскільки герої 
книги реальні, я стежила 
за ними, і зрозуміла, що 
навіть тоді, коли я вже 

дописала останній рядок 
книги поставила крапку, 
мої герої продовжили 
грати далі – тому, напев-
не, доведеться спостері-
гати за ними і писати 
наступну книгу», - сказа-
ла Альона Сібірякова. 
 На питання Сергія 

Дацюка (до речі, він є 
справжнім фахівцем ще і 
з питань точки G) , чи 
буде осіння виборча кам-
панія цікавою, авторка 
відповіла, що вона буде 
дуже сильною та конку-

рентною, проте не 
«концертною».  
 У своїй книзі Альо-
на оголосила кінець по-
літтехнологій, а на про-
хання республіканців 
зауважила, що на зміну 
політтехнологам при-
йдуть пропагандисти. 

 «Україна – тілес-
на, вона багато відчу-

ває, але мало говорить 
про себе, як, наприклад, 

Росія. Україна осмимлює 
себе по-іншому, адже її 
доля склалася таким чи-
ном, що у нас народжу-
ються ідеї та працюють 
люди - для інших країн». 
Сподіваюся, республікан-
цям вдасться змінити цю 
ситуацію на краще, тому 

– вдалих вам пошуків 
точки G! 
 

Дар’я Бурік 

Оргкомітет фонду Стабільна Україна  
оголошує конкурс! 

Тема: «Україна моєї мрії» 
Проект буде нести як короткостроковий (до 5 р.), так  і довгостроковий харак-

тер (до 30 р.) 
Всі подробиці та умови участі ви зможете  дізнатися з 1.09.2012 на сайтах 

www.studrespublika.com 
Www.ukrainesustainable.org 

 Страна, где все 

друг помогают, не борют-

ся только за свои интере-

сы. Чтобы политики отве-

чали за свои слова, чтобы 

у каждого было свое жи-

лье, денег  было сколько 

нужно, чтобы не было 

преступности, терактов, 

грабежей, чтобы не было 

страшно за своих детей. 

 Чтобы каждый был 

профессионалом своего 

дела, тогда все будет кру-

то. Нормальные врачи, 

шоферы и так далее. 

 Где бы люди поня-

ли,  что свободой в на-

шем мире и не пахнет, но 

в этой стране они долж-

ны к ней стремиться.   

 ДЛЯ меня это стра-

на где законы не наруша-

ются, а  выполняются и 

при этом они разумны.  

    

 Спасибо, вам 

студреспубликанцы, за 

то, что вы верите в 

свои мечты! 


