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Голова Дмитро Соц.
вк Хуткий опитування

СТОР. 2 СТОР. З СТОР .4

ВК житиме, студенте!
Учора на ВК була розглянута скарга на ВК.

Сологуб Володимир вимагав ВК саморозпуститися (! !! ) через те, шо, на його думку,
ВК працюе необ'ективно, неефективно та упереджено. розгляду справи ВК не
розпустилася (аргумент розгляд скарг хоч i не передбачен нормативними
документами, але це — впорядкування виборчого процесу — обов'язки ВК), але
свот переглянула. Так були ckacoBaHi штрафи, на блок Будьмо,
та на блоки Авангард, Цвяхи та Smile.

Також учора почався друк для голосування. Загалом Тх заплановано

виготовити 3000. друкуються вони на 6YMa3i з фоновим малюнком
паравоза (чому саме???), якого нема€ в i-HeTi. На 3BopoTi кожен бюлетень мае

номер, поверх — овальна печатка СК. Тобто намагання захистити
е. Разом з цим наш мав змогу сам штампувати в

kiMHaTi СК у той час, коли члени ВК дивилися на Добре, що BiH

чесний, допомогти. ж могли цим i скористатися...
Ми планувшш провести опитування в (28 лютого) — збиралися

опитати 500 Але ВК заборонила проводити опитування протягом тижня

тому ми були проводити опитування
опитування проходило час ДСР (25 лютого), i всього опитано 120
НаУКМА, то не може вважатися репрезентативною. Саме тому ми не
беремося можливу величину похибки. Але, гадаемо, кожному буде

результати, ми отримали.
Завтра стартують caMi вибори. Для нас разом з самим голосуванням почнеться

новий проек-г — завершення ми також опрштюднемо

це стримае бажаючих фальсифПсувати результати
BId60piB. BCl НА ВИБОРИ!

СIМ-колектив
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Думки Дмитра Хуткого, голови ВК
Як проходили вибори до СК?
В строки, i Не було не було такт

розмаТтоТ об'еднання трьох 6J10kiB в один) було
BCiM протистояння двох команд, з яких одна припустилася серйозних

порушень, за що перед самим була знята з Напевне,
порушення вплинули i на громадську думку, знятий блок, який вважався
незаперечним у отримав менше в обох блоках
були поваги 
навпаки, проекти.

до та його ЦВК...
Жодного наша ВК не мае до тот

ЦВК, так само й до П Голови. € лише
ставлення — негативне. Безграмотно складений
сайт, потурання i

на артументовану й законну критику.
Думаю, в k0MiciT було б дуже
незатишно: BiH би не витримав тригодинних

з виборчими блоками.

Чи будуть розгляДатися скарги на роботу

3BicH0 будуть. Виборча розглядае
якј можуть бути порушенням

виборчого процесу, незалежно того, хто Тх
вчинив i хто про Taki

не собою, а

-3,

Дмитро на дебатах

CkiNbkH скара натйшло до ВК? основн,; порушення зафЈксованЈ?
До 23 лютого включно у ВК було 10 скарг та заяв про порушення. до

прийнятих у протоколах було визнано порушенням виборчого процесу:
1) поширення неправдиво; блоком ”Будьмо” (згодом за
виконати ВК i привселюдно спростувати шо 'fXHi ресурси на

були на 10 гривень), 2) введення в оману блоком
”ЮНIЯ”, за що 'fXHi ресурси на були на 20 гривень, 3)
блоку ”Будьмо”, через який вони втратили ще 10 гривень. Ще З скарги будуть
розглянутј 28 лютого: скарги щодо 

для без згоди
Якими були 'tanckpa«itui акцп 6J10kiB?
Колективний приз за вражаючу 

взяли участь у дебатах. 
форуму я вже додав до власноТ колекцй•

Другий приз, безумовно, заслуговукугь блоки, 

ВК та одна щодо використання

я присудив би BCiM блокам,

вдячних з

влаштували винятково [likaBY правничу
яка тривала тиждень i протягом яко: адвокати 6J10kiB,

спираючись на й Ti ж ак-ги, доводили та
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блоки, годинами не менш красномовно доводили k0MiciT, що вона

неправа, розглядае скарги i приймае

Результшпи конкурсу на краще оголошення — зањтик прийти на вибори.

Конкурс в 28 лютого, й будуть

На даний момент була подана аж 1 оголошення, але за вона

була використана в плакатах, тому розглядатися вона не буде. Якщо

не буде подано жодних чи будуть

серед ВиборчоТ k0MiciT.

Прогноз, ск[тьки прийДе виборцЈв?

На виборах, де така ж

виборча система i була така ж серйозна

як зараз, прийшло 982

виборця. Коли врахувати те, що

тривае довше,
набагато

i те, що сумарно блоки
мають то можна

прогнозувати явку приблизно в 1300

Дмитро з Михайлюком Артемом
Чи будуть вкиДання (k0MiTeT незалежних

610,TemeHiB, вибор[пв, питання проведення

Про це краще спитайтеся Павла Глобу форуму
чи Павловського — Тм краще знати.

За кого будете голосувапги? Якими kpumepinuu керустеся при Gl!60pi блоку?

Я голосуватиму за ту команду, яка продемонструе здорового

альтруТзму.

Коли молсиа чекати оголошепия результаппв?

Представники виборчих Бонету He3ane)kHi будуть

при пјдрахунку знатимугь результат осганньото дня

голосування, тобто в п'ятницю, 4 березня. Огже, якщо не буде

результати шлосування можуть бути на та через засоби

в той же день. В будь-якому pa3i, це не

BiBTopka, 8 березня, до cTpokiB, передбачених Положенням про СК.

Чи буде

Якщо цього забажають блоки та то безумовно буде.

Поради ВК...
ВК варто буде прочитати протоколи (а Тх буде 10),

щоб передбачити порушення та виборчого процесу

Також добре буде, якщо Тм вдасться проводити свот одним i

тим же складом, TXHi 
наостанок скажу, що варто 
kBiT/CMlT, вислуховувати 
людям з HaMeTiB власними

будуть i несуперечливими. Ну i

з народом: робити оголошення по

на блоки та на ВК, приносити гарячий чай
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Соцопитування
В aHk•eTi, яку заповнював кожен з 120 CIYJAeHTiB було лише 2 питання:

1. За який блок Ви планусте голосувапш на виборах до Колет?
2. Черз що ви оберете блок?

Аванга д
Ь льмо
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Про що говорять цифри? Про те, що за результатами соц. опитування 

Авангард (З 1,9%). Також можна побачити, великий 
блок

ще не

визначилися (16,8%). kpiM того, на друге запитання, показують, що студенти

обирають блоки в основному через гарну протраму (3 1 , I та через те, що в с Тх

(26,9%). також виглядають i цифри по блокам. Так серед тих, хто голосуватиме за

Smile, 54,5% обрали блок через прну програму, по З ,8% - за та гарну

проведену блоком. У той же час 42,9% обрали 10HlIO через участь у Тх

Кожен для себе може побачити цифри, але треба що цифри не
мають великоТ i розрив може бути i Для повноТ

картини добавимо ще цифри. Це - 3i6paHvtx [1imwciB (без тих, що
не;јйсними): “Авангард” - 27] , ”SMlLE” - 276, ”Цвяхи” - 278, “Будьмо” - 285, ПЯ -

298. Так чи iHak111e. хто б не пе емй“, нас чекають llikaBi вибо и! ВС 1 [1А ВИБОРИ.

Студентськј проблем и HixT0 не
вирјшуе?
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