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Студентка спеціальності «Фі-
зичне виховання та спорт» Олена 
Мартинкова, майстерка спорту 
міжнародного класу, посіла друге 
місце з бліцу на чемпіонаті Украї-
ни серед юніорів до 20 років. Чем-
піонат проходив з 11 по 22 лютого  
в Краматорську і складався зі зма-
гань із класичних шахів, швидкої 

гри й бліца. 22 лютого в грі з бліцу 
серед юніорок змагалися 14 ді-
вчат з  усієї  України.

«Турнір був дуже важкий,  
і морально, і фізично, – ділиться 
своїми враженнями наша шахіст-
ка Олена Мартинкова. – З'їхалися 
найсильніші юніорки країни.  
До кожної перемоги доводи-
лося прикладати нелюдські 
зусилля, особливо коли проти 
тебе сидить сильний, рішуче 
налаштований суперник. Кож-
на партія була, у першу чер-
гу, подоланням себе, свого 
страху, сумнівів, нерішучості.  
Я рада, що мені вдалося впорати-
ся з найсильнішим психологічним 
тиском і гідно виступити. І, зви-
чайно, у цьому заслуга моєї ро-
дини: мама, тато, сестра дуже пе-
реживали за мене, підтримували, 
мотивували. Вони вселили в мене 
надію, що я зможу перемогти, 
ось я і стала «срібним» призером  
чемпіонату України».

Вікторія Лебединська

«СРІБЛО» У КОШИКУ «СРІБЛО» У КОШИКУ 
НАШОЇ ШАХІСТКИНАШОЇ ШАХІСТКИ

21 лютого в музеї Академії 
відбулося розширене засідан-
ня Ради Донецького науково-
го центру НАН і МОН України  
та Ради ректорів закладів ви-
щої освіти Донецької і Луган-
ської областей під головуван-
ням ректора ДДМА, голови 
Центру Віктора Ковальова. За-

сідання було присвячене роз-
гляду й вирішенню актуальних 
питань збереження і розвитку 
регіональної науки, проблем 
вимушених переселенців, 
розширення взаємодії науки 
і промислового виробництва 
на Донеччині, більш активного 
залучення академічної науки  
в процес навчання на рівні 
вишів і середніх шкіл. Також 
був наданий аналіз сучасного 
становища економіки Донбасу  
й пропозиції для вирішення 
критичних проблем.

У засіданні взяли участь ди-
ректори академічних установ 
Донецького наукового центру, 
ректори закладів вищої осві-
ти Донецької і Луганської об-
ластей, науковці Донеччини. 
Гостями засідання були пред-
ставники Новокраматорсько-
го машинобудівного заводу: 
головний інженер Олексій Во-
лошин і начальник управлін-
ня перспективного розвитку, 
учений секретар науково-тех-
нічної експертної ради НКМЗ 
Євген Коржов.

Про роботу Інституту еко-
номіко-правових досліджень 
НАН України в умовах виму-

шеного переміщення доповів 
директор, член-кореспондент 
НАН України Володимир Усти-
менко. Було відзначено, що, 
незважаючи на складні умо-
ви, адміністрації інституту  
та колективу науковців удало-
ся зберегти творчій потенці-
ал, налагодити плідну роботу, 

збільшити обсяги наукової 
продукції.

Інститут був першим науко-
вим закладом, який переміс-
тився з території, не підконтр-
ольній органам влади України, 
і зміг забезпечити великий від-
соток наукових працівни-
ків, які перемістилися разом  
із інститутом на нове місце  
розташування.

Значно розширилися між-
народні наукові зв’язки Ін-
ституту, практика стажувань  
за кордоном, особливо моло-
дих науковців. Увага, яка при-
діляється в Інституті молодим 

дослідникам, дозволила їм 
отримати чисельні нагороди 
та визнання їхніх здобутків, як 
в Україні, так і за її кордонами, 

сформувати один із «наймо-
лодших» наукових колективів 
в системі НАН України. Допові-
дач наголосив, що Інститут має 
стратегію розвитку, візію май-
бутнього досліджень на стику 
економіки й права.

Учасникам засідання була 
надана інформація голови Гро-
мадської організації «Асоціація 
вчених – внутрішньо перемі-
щених осіб», члена-кореспон-
дента НАН України Володими-
ра Устименка про діяльність 
асоціації. У своїй доповіді він 
відзначив, що в складних об-
ставинах учені – внутрішньо 
переміщені особи змогли 
не тільки адаптуватися, але  
й об’єднатися з метою збере-
ження наукового потенціалу 
Донецького регіону й країни.

В умовах недосконалості 
та фрагментарності положень 
чинної нормативно-правової 
бази щодо захисту прав та ін-
тересів вимушених переселен-
ців, асоціація виступає єдиним 
громадським об’єднанням, яке 
допомагає вченим, що переміс-
тилися з тимчасово окупованої 
території України, у вирішенні 
правових, соціально-економіч-
них та інформаційних проблем.

З моменту створення асо-

ціації її колективу вдалося за-
безпечити плідну співпрацю 
з органами державної влади, 
місцевого самоврядування, 
міжнародними інституціями, 
громадськими організаціями 
та іншими стейкхолдерами  
з питань внутрішнього пере-
міщення.

Участь представників ке-
рівництва Новокраматорсько-
го машинобудівного заводу 
і їхня доповідь про сучасний 
стан і перспективи розвитку 

галузі машинобудування на 
прикладі НКМЗ безумовно 
сприяє поширенню й укріплен-
ню зв'язків академічної науки й 
промисловості. Доказом цього 
є жваве обговорення питань, 
порушених у доповіді, ученими 
академічних інститутів із пред-
ставниками заводу, під час 
яких науковцями запропоно-
вані два проєкти для спільного 
впровадження.

Аналіз наслідків руйнівних 
подій 2014-го року для еко-
номіки Донецької і Луганської 
областей, а також пропозиції 
для їх подолання були пред-
ставлені у виступі керівника 
відділення проблем соціаль-
ної економіки та регіональної 

політики Інституту економіки 
промисловості НАН України 
Вячеслава Ляшенка. Зокрема, 
з метою об’єднання зусиль 
промисловців, підприємців, 
науково-освітньої експертної 
спільноти, представників дер-
жавного управління та місце-
вого самоврядування у справі 
відновлення економічного 
потенціалу та неоіндустріаль-
ного відродження Донбасу 
було запропоновано засну-
вати Громадську платформу 
«Індустрія Донбасу – 4.0», іде-
ологія якої була представлена  
на засіданні.

Нагальні питання з органі-
зації і проведення акредитації 
освітніх програм підготовки 
магістрів у вишах були висвіт-
лені в доповіді першого про-
ректора Донбаської державної 
машинобудівної академії Ана-
толія Фесенка, у якій він поді-
лився з присутніми зокрема  
й досвідом вирішення цих пи-
тань колективом ДДМА.

Пресцентр ДНЦ

ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ Й РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКИ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ Й РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКИ 
В ДОНЕЦЬКІЙ І ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХВ ДОНЕЦЬКІЙ І ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ

19 лютого в читальній залі 
Академії зібралися небайдужі 
студенти  задля вшанування по-
двигу Героїв Небесної Сотні.  
Цей пам’ятний день відзнача- 
ється в Україні 20 лютого з ме-
тою увічнення великої людської, 
громадянської і національної від-
ваги та самовідданості, сили духу  
і стійкості громадян, завдяки яким 
змінено хід історії нашої держа-
ви та які віддали своє життя під 
час Революції гідності (листопад  
2013 року – лютий 2014 року).

Студентам презентували де-
кілька книг, які були написані 
заради того, аби пам'ять про ве-
личезну самопожертву Героїв 
Небесної Сотні назавжди залиши-
лася в серцях українців. Вони –  
німе нагадування всім нам про те, 
якою ціною ми здобули свободу. 
Усі презентовані книги можна зна-
йти в бібліотеці Академії.

Наприкінці заходу Героїв Не-
бесної Сотні вшанували хвилиною 
мовчання. Не можна допустити, 
щоб їхній подвиг був марним.

Овчаренко Марія 

ВІДВАЖНІ СЕРЦЕМВІДВАЖНІ СЕРЦЕМ

Весна… найромантичніша пора 
року. Із настанням весни розквітає все 
навколо, природа прокидається, і по-
вітря сповнюється теплом. Починає 
панувати особлива атмосфера: птахи 
співають, землю прикрашає молодень-
ка зелена травичка, з’являються перші 
квіти. Складається враження, що при-
рода одягається у святкове вбрання.

Разом зі змінами в природі підви-
щується й настрій, особливо у жіночої 
частини населення. І це не дивно, адже 
наближається чудове свято – Міжна-
родний жіночий день.

Саме в цей день усіх дівчат че-
кають приємні сюрпризи, подарун-
ки, компліменти. І все це не за якісь 

особливі заслуги, а просто так, за те, 
що вони є. Тож прийміть привітання  
і від нас.

Милі наші дівчата й жінки! Із днем 
краси й народження весни вас! Вось-
ме березня – день, коли ви стаєте ще 
прекраснішими від посмішок, комплі-
ментів і квітів. Нехай кохання, турбота  
й ніжні слова супроводжують вас 
кожен день, а ваша чарівність 
продовжує завойовувати серця!  
Від щирого серця бажаємо, щоб ко-
жен день приносив вам тільки радість, 
у всіх справах супроводжував успіх, 
здоров’я було міцним, як сталь, рід-
ні та близькі дарували вам турботу,  
дорогі люди – тепло. 

Нехай виправдаються всі надії,  
забудуться невдачі й відкриються шля-
хи до нових можливостей!

Ректорат, профком і газета «Академія»

Олексій  ВолошинОлексій  Волошин

Анатолій  ФесенкоАнатолій  Фесенко

Вячеслав  ЛяшенкоВячеслав  Ляшенко
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Золота медаль на ІІ Всеукраїнському 
конкурсі ЗМІ «Вища школа 2008»

У передостанню суботу люто-
го в ДКіТ НКМЗ пройшов п'ятий  
у сезоні міський турнір із гри  
«Що? Де? Коли?» (ведучий – Владис-
лав Пристинський), що зібрав «вищу 
інтелектуальну лігу» Краматорська  
(у грі взяли участь усі десять постій-
них команд).

Як і місяцем раніше, перший 
тур змагання з таким же найкра-
щим показником 8 балів завершила 
команда ДДМА «Інтелектуальні рі-
шення» («КоньякСпорт» – 7, інші –  
від 2 до 6). У другому турі до «Інтелек-
туальних рішень» (7 очок) наблизи-
лися «Фенікс» і «Голосні» (по 6, інші –  
від 1 до 5). У найскладнішому тре-
тьому турі перемогу розділили «Ін-
телектуальні рішення» і «Фенікс»  
(по 5, інші – від 0 до 4).

У підсумку чемпіоном п'ятого 
міського турніру з 20 очками зно-
ву стали «Інтелектуальні рішен-
ня»; на 2-му місці – «КоньякСпорт»  

(15 балів). Третє-четверте міс-
ця розділили дві команди ЕМСС 
– «ОСА» і «Фенікс» (по 14), далі
в таблиці розташувалися «Голо-
сні» (12), «КЗВВ» (11), «Напалм» 
і «Фартові» (по 10) , «Кіліманджаро»
та «Теремок» (по 9).

За сумою п'яти етапів у сезоні 
змінився лідер: тепер «Інтелектуаль-
ні рішення» мають 106 очок, а «Фе-
нікс» – 102. Відставання 3-го місця 
збільшилося до 21 очка («Коньяк-
Спорт» – 81). 4-й рядок, як і раніше, 
посідає «КЗВВ» (70), далі розташува-
лися «Голосні» (62), «ОСА» і «Напалм»  
(по 52), «Фартові», «Теремок», «Кі-
ліманджаро» і Old-and-School. Ці-
каво, що при «відкиданні» гіршого 
результату етапу в кожної команди 
змінюється положення тільки «на-
горі» таблиці: «Інтелектуальні рішен-
ня» і «Фенікс» тоді ділять 1–2 місця  
з 88 очками

Олександр Мельников

* * *
Психануть и обрезать ногти!
Чтоб гитара в руках зазвенела!
Чтобы сердце внутри запело!
Вспоминая знакомые ноты…
Разбудить одну за другой
Погрустневшие струны души,
Пусть проснутся, разрушив в тиши,
Боль обид и вернут мне покой...
Знаю, если закрыть глаза,
Можно мысленно прыгнуть к звездам!
Там летать и мечтать так просто...
И не нужно спешить назад...
Путешествуя в мыслях мирами,
Можно мчаться со скоростью света, 
Так же быстро найти ответы
Те, что ищем порой годами...

Ася Лютая

* * *
Я выдохлась еще на старте, –
мне до тебя не добежать.
Мы слишком симметричны стали,
и на двоих одна душа –
смертельная болезнь. Разрезать
напрасно попыталась я.
Но на двоих нам мало места
в пустой коробке бытия.
Стигмата в солнечном сплетенье
исходит светом – в никуда.
Мы друг для друга стали тенью –
ни разорваться, ни понять –
и только помнить, что однажды
на стыке осени и сна
один из нас растает – сажа
останется на углях. Сам
Господь тогда не разберется,
чье тело глупое – дышать
устало. И погаснет солнце,
ведь на двоих – одна – душа…

Алина Остафийчук

* * *
Вот самый краткий план моих усилий,
Чтоб выдохнуть и сбить столетний иней,
Чтоб избежать в мозгах смешенья стилей
Всех ипостасей разного себя:
Проснуться в настроении паршивом,
Весь день казаться неудобным шилом,
Под вечер накачаться тёплым пивом,
Закончить день, кого-нибудь любя.

Принять сто грамм на грудь, пока все кисли,
Уставившись в костёр, рассеять мысли,
Прокашлять пару слов о смысле жизни
И приоткрыть сортир своей души.
Точнее, не сортир, а кладовую.
Там мудрость можно отыскать такую,
Что и на сотню важных обалдуев
Хватило бы – лишь черпай и пиши.

Короче, чтоб проветривалось дольше…
За то спасибо всем, отдельно Польше,
Точнее, тем из вас, кто сделал больше,
Когда влетал в незапертую дверь.
Всю мудрость, ту, что родилась в потугах,
А также ту, что не сдержалась в «другах»,
Унёс февраль в своих разгульных вьюгах.
Осталась вера: никому не верь.

Теперь же, по прочтенью этих строчек
Мне кто-нибудь да скажет через почерк
О том, куда засунуть этот очерк,
И пусть укажет в направлении «икс»
Я не обижусь. Я устал, ребята.
Вы помните, писал и я когда-то,
Но тот «тайник души» исчез куда-то,
Остался только пресловутый «Икс».

И далеко ходить уже не надо,
У нас ведь всё своё, у нас всё рядом.
Дверь в душу приоткрыл – и вся отрада,
Конец всему, конец весёлым снам.
В которых наяву обычно люди

Надеются и верят – счастье будет.
Лишь утро, как венец разбитых судеб,
Даёт о настоящем вспомнить нам.

На этом можно встать с петлей на шее
И, привязавшись к высоченной рее,
Расстаться с бренным миром поскорее
В угоду синтетическим венкам.
Нет. Лучше уж я напишу на двери,
На той, что приоткрыл, дабы проветрить,
«Не подходи – убью». А кто не верит –
Пусть лезет и получит по мозгам.

Andrew Smith

 Предчувствие
Где-то рядом, на кончиках пальцев,
В полушаге – извечный покой.
Белых хлопьев фантомы кружатся
Над уснувшей навечно листвой.

Скоро снова свернётся пространство
Горизонтом вокруг фонарей.
Над землёю по снегу подняться –
И парить до весны в белой мгле.

Будут падать замёрзшие звуки,
Исполняя концерт тишины...
Только б ангела тёплые руки
Удержали во время зимы. 

Елена Седлецкая

 Граница
Граница существует для тех,
Кто боится достигнуть предела.
Может, там ожидает успех?
Узнать сможет только лишь смелый.

Каждый должен к чему-то стремиться,
Быть готовым решиться на шаг,
Ведь не знаешь, что ждёт за границей,
А препятствие – только лишь страх.

Данил Пьянов, студент ПМ-19-1

19 лютого у Музеї Донбаської дер-
жавної машинобудівної академії відбу-
лася презентація Програми академічних 
обмінів імені Фулбрайта.

Для наших студентів, аспірантів і ви-
кладачів зустріч провела заступник ди-
ректора Програми академічних обмінів 
імені Фулбрайта в Україні Інна Бариш. 
Вона розповіла про можливості, що на-
дає Програма, умови участі в конкурсах 
на отримання фулбрайтівських стипендій 
для навчання на магістерських програмах 
або проведення досліджень в університе-
тах США. Та зробила акцент на моментах, 
на які потрібно звернути увагу, напри-
клад, знання мови на достатньому рівні 
та підготовку до тестування з англійської.

Інна Бариш зауважила, що найближ-
чим часом розпочнеться прийом доку-

ментів на перші з фулбрайтів-
ських конкурсів:

- Fulbright Graduate 
Student Program. Навчання  
в американських університетах 
від одного до двох років на здо-
буття ступеня магістра. У конкур-
сі можуть брати участь студенти 
старших курсів, випускники  
ЗВО. Документи приймають  
до 16 травня 2020 року.

- Fulbright Foreign 
Language Teaching Assistant 
(FLTA) Program. Стажування  
з викладання української мови (асистен-
ція американським викладачам) в уні-
верситетах/коледжах США тривалістю 
дев’ять місяців. Документи приймають до 
1 червня 2020 року.

Докладніше про Програми читайте 
на сайті www.fulbright.org.ua.

Вікторія Лебединська

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОГРАМИ ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПРОГРАМИ 
АКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВАКАДЕМІЧНИХ ОБМІНІВ

«ЩО? ДЕ? КОЛИ?»: «ЩО? ДЕ? КОЛИ?»: 
П'ЯТИЙ МІСЬКИЙ ТУРНІРП'ЯТИЙ МІСЬКИЙ ТУРНІР

21 лютого в Донбаській держав-
ній машинобудівній академії про-
йшли ігри шостого етапу міжнарод-
ного молодіжного чемпіонату з гри 
«Що? Де? Коли?» під назвою «Шкіль-
ний Синхрон-Lite. Випуск 3.6 – Ліга 
старту. Епізод XII». Особливістю лют-
невого етапу стала підготовка низки 
питань міжнародною групою авто-
рів-редакторів, і тільки чотири питан-
ня з 36 виявилися складними для всіх 
наших команд.

Перший тур передбачувано завер-
шився перемогою посилених пред-
ставником «ВЯБРа» «Древніх греків» 
(СА-19-маг, СА-17-1 і СА-18-1 ДДМА) – 
 9 відповідей; у інших – від 2 до 6. 
Другий тур, як і на попередньо-
му етапі, приніс несподіванку: на 
цей раз авторами сенсації стали 

«Пінгвіни» (школа-ліцей № 8) –  
9 очок (у «Древніх греків» – 8, інші –  
від 1 до 5). У третьому турі «Древ-
ні греки» повернули собі лідерство  
(9 відповідей), а «Воронка ентропії»  
(КН-19т, КІ-19т, АПП-19т ДДМА) на  
2 очки (8:6) випередила «Еволюцію» 
(СМ-16-1 ДДМА) – до цього ці дві ко-
манди показували абсолютно одна-
кові результати. Примітно, що збір-
на тренерів, що грала в окремому 
заліку, двома очками поступилася  
переможцю!

Офіційні підсумки «Шкільного 
Синхрону-Lite – 3.6» будуть підве-
дені приблизно за місяць – стежте 
за нашою інформацією в соціаль-
них мережах. До зустрічі в березні! 

Олександр Мельников

«ЩО? ДЕ? КОЛИ?»: ШОСТИЙ ЕТАП «ЩО? ДЕ? КОЛИ?»: ШОСТИЙ ЕТАП 
МІЖНАРОДНОГО ТУРНІРУМІЖНАРОДНОГО ТУРНІРУ

ПОПОВНЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ КРАМАТОРСЬКА ПОПОВНЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ КРАМАТОРСЬКА 

Місце Назва Капітан Звідки Очки

1 Древні греки Софія Баган ДДМА 26

2 Воронка ентропії Олександр Махіборода ДДМА 19

3 Еволюція Елізар Носуля ДДМА 17

4 Пінгвіни (сш) Владислав Гущенко ШЛ № 8 16

5 Лютики (мш) Єлизавета Черепівська ШЛ № 8 13

6 Кактуси (сш) Єлизавета Гудкова ШЛ № 8 9

7 СА-ІСТ-19  Михайло Чірімпей ДДМА 8

8 Збірна 22-й (мш) Владислав Метик ЗОШ № 22 4

Треті з краю Владислав 
Пристинський тренери 24

Команда  «Древні греки»Команда  «Древні греки»

Команда «Інтелектуальні рішення»Команда «Інтелектуальні рішення»

Под сенью муз

11 лютого магістри освіт-
ньої програми «Галузеве маши-
нобудування» відвідали лекцію 
на тему «Функціонально-вар-
тісний аналіз», яку провела 
провідний інженер-конструк-
тор, директор Музею НКМЗ 
Любов Дзержинська. З лекції 
студенти дізналися про підхо-
ди для створення інженерного 
об'єкта. Побудували структурну 
модель гідравлічного екскава-
тора. Розглянули функціональ-
ну модель візка натяжного.

Наприкінці лекції зробили висно-
вки, що функціонально-вартісний аналіз 
управлінських систем дозволяє виконати 
наступні види робіт: визначення та про-

ведення загального аналізу собівартості 
бізнес-процесів на підприємстві (марке-
тинг, виробництво продукції і надання 
послуг, збут, менеджмент якості, тех-

нічне й гарантійне обслуговування  
та ін.); проведення функціонального 
аналізу, пов'язаного зі встановлен-
ням і обґрунтуванням виконуваних 
структурними підрозділами підпри-
ємств функцій із метою забезпечен-
ня випуску високої якості продукції  
та надання послуг; визначення  
та аналіз основних, додаткових і не-
потрібних функціональних витрат; 
порівняльний аналіз альтернативних 
варіянтів зниження витрат у вироб-
ництві, збуті та управлінні за рахунок 
упорядкування функцій структурних 

підрозділів підприємства; аналіз інтегро-
ваного поліпшення результатів діяльнос-
ті підприємства.

Власн. інф.

Краматорськ – місто талановитих 
людей. Нещодавно це ще раз довело 
Літературне об’єднання ім. М. Рибалка.  
23 лютого відбулася презентація нової 
поетичної збірки, до якої увійшли най- 
кращі твори сучасних краматорських 
поетів та прозаїків. Захід і сама збірка 
приурочені до 85-річчя Літературного 
об’єднання ім. М. Рибалка.

Зустріч пройшла в теплій, друж-
ній атмосфері. Голова літоб’єднання  

Олег Максименко розповів 85-річну  
історію спілки. Також багато авторів чи-
тали свої твори, зокрема й наша викла- 
дачка кафедри АВП Ася Люта. Її кришта-
леві пісні завершили зустріч. Хоча в цю 
добірку її пісні й не потрапили, самі члени 
літоб’єднання говорили про нашу поете-
су, як про дуже талановиту дівчину.

Побажаємо ж краматорським митцям 
творчої наснаги й чекаємо на нові збірки.

Андрій Капелещук

ФВА ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖЕН ІНЖЕНЕРФВА ПОВИНЕН ЗНАТИ КОЖЕН ІНЖЕНЕР
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Напевно, для багатьох цей 
факт не буде новиною, адже про 
створення в цьому році ринку зем-
лі говорять уже давно. І, як декла-
рується в законопроєкті, відтепер 
усі володарі паїв зможуть самостій-
но ними розпоряджатися. Система 
купівлі/продажу декларується про-
зорою та чистою, а стартові ціни на 
землю – не занадто величезними.  
З іншого боку, ця реформа не 
сприймається багатьма фермера-
ми й викликає багато суперечок, 
зауважень та протестів. Чому?

Студенти спеціальності «По-
літологія» та інших спеціальнос-
тей на засіданні дискусійного 
політичного клубу, що відбулося 
20 лютого в Академії, розглянули 
особливості земельних відносин  
у минулих сторіччях, від часів Київ-
ської Русі, і до сьогодні і запропоно-
ваний комісією Верховної Ради но-
вий законопроєкт про ринок землі. 
Розглянули також земельні відно-
сини в інших країнах. Засідання вів 
завідуючий кафедрою філософії та 
соціально-політичних наук доцент  
Олександр Кваша.

У ході дискусії учасники шука-
ли відповіді на ряд питань. Чи мо-
жемо ми довіряти законопроєкту? 
Або це не «приманка» для інозем-
них інвесторів та ще одна можли-
вість збагатитися олігархам?

Студенти-першокурсники, 
що навчаються за спеціальністю 
«Політологія», виступали з до-
кладами стосовно історичного 
та юридичного аспекту головної 
теми. Студент Анатолій Гріцин 
проаналізував аспекти володіння 
землею в XVI–XIX сторіччях Так, 
із давніх-даен українці прагнули 
обробляти свою землю. Але по-
стійно виникали різні чинники,  
що заважали цьому.

Так, частина території Украї-
ни завойовувалася то Польщею, 
то Литвою, то Росією. Загарбники 
відбирали та роздавали родю-
чий чорнозем своїм наближе-
ним та воїнам своїх армій. А далі, 
після Жовтневого перевороту  
(1917 рік), більшовики створили 
кілька земельних проєктів. Один 
із них існував при НЕПі, але був 
швидко скасований. За ним зем-
лею володів той, хто її обробляв, 
і селян це влаштовувало. Але  
ця версія була швидко скасована.

Надалі був упроваджений 
другий проєкт. За ним земельні 
ділянки в селян відбиралися для 
створення колгоспів. Аби уникну-
ти нового конфлікту, більшовиць-
кий уряд санкціонував передачу 
(без викупу) усіх земель у влас-
ність селянам. Офіційно право на 
користування землею надали ви-

ключно «селянам, що працюють 
(колгоспникам)», але її розпоряд-
никами були призначені ревкоми 
і виконкоми, тобто органи місце-
вої влади. Тому фактично селяни 
не володіли землею.

Повертаємося до сьогоден-
ня. Студент Костянтин Чоста про-
аналізував юридичний аспект ре-
форми. Згідно з проєктом закону, 
українську землю зможуть купу-
вати громадяни, юридичні особи 
України, територіальні громади 
та держава. Щодо іноземців: отри-
мають вони такі ж самі права чи ні, 
вирішуватиме референдум. Але 
в законопроєкті все ж є похибки. 
Тому іноземці зможуть заволодіти 
нашою землею без референдуму.

Цікавий факт: одна особа 
може придбати не більше 10 ти-
сяч (!) гектарів. Навіщо людині 
стільки землі – не зрозуміло. Адже 
стільки її не було навіть у деяких 
колгоспах!

Окрім докладів, свою позицію 
також висловив Олександр Кваша  
і студенти. За їхньою думкою, 
новий законопроєкт є доволі не-
досконалим; перед тим як запус-
кати ринок та повністю відмінити 
мораторій на продаж землі, вар-
то створити незалежну систему 
контролю процесу.

За думкою головного ре-
дактора медіа-групи «Академія» 
Вячеслава Медведєва, спочатку 
треба з’ясувати й створити бази 
даних сільгоспземель, полів, лі-
сів, річок і морів, створити закони 

про їхню охорону, надалі створи-
ти кадастри для реалізації землі, 
а також земельні банки. І тільки 
після цього можна перейти до  
продажу землі.

У ході дискусії з’ясувалося, 
що дехто зі студентів мають паї  
і займаються їх обробкою або зда-
ють в оренду. Тому їхні судження 
про законопроєкт були достатньо 
предметними.

Велика ймовірність, що ре-
форма у такому вигляді призведе 
до того, що всі ділянки одразу по-
траплять до рук олігархів. А для 
незаможних фермерів бажання 
придбати пай стане нездійснен-
ним. Відтоді всі землі України на-
лежатимуть не народові України,  
а кільком родинам.

Звичайно, одним із вирішаль-
них факторів розпродажу землі  
є намагання влади швиденько 
покращити економічний стан 
України. Але краще було б ще 
попрацювати над складовими за-
конопроєкту й усунути недоліки. 
А може, ринок землі зовсім не на 
часі, адже в Україні є важливіші 
питання. Наприклад, війна на Дон-
басі й анексія Криму та інше.

За підсумками засідання дис-
кусійного політичного клубу було 
з’ясовано, що учасники дискусії  
не висловилися за підтримку за-
конопроєкту через безліч недо-
робок. Але законопроєкт наразі  
проходить постатейне обгово-
рення у Верховній Раді й невдовзі  
буде ухвалений. Отже, нам зали-
шається лише споглядати за роз-
витком подій та сподіватися, що 
Закон про землю не створить по-
ганих наслідків.

Софія Войтко

На сьогодні відомо, що новий 
коронавірус, що став джерелом 
епідемії в Китаї, передається кра-
пельним і контактним шляхами.

Переважає контактний шлях, 
при якому він потрапляє на слизові 
оболонки носа, очей через руки або 
інші предмети (хустку, рукавички) 
після дотику до об'єктів (тварини, 
м'ясо, риба, дверні ручки, поручні), 
забруднених виділеннями з дихаль-
них шляхів хворих або інфікованих.

Крапельним шляхом вірус пе-
редається від людини до людини 
під час кашлю або чхання в тісному 
контакті, коли утворюються краплі 
діаметром більше 5 мкм. Коронаві-
руси не здатні зберігати заразність 
під час передачі на великі відстані. 
Тому тісним контактом вважають 
відстань менше 1–2 метрів.

Повітряним шляхом віруси за-
звичай передаються від людини до 
людини через аерозольні частинки 

(діаметром до 5 мкм), які безпере-
шкодно потрапляють в альвеоли  
і бронхіоли (нижні дихальні шляхи).

Цей шлях передачі та інфі-
кування, не характерний для 
коронавірусів, можливий лише 
за певних умов – наприклад під 
час процедур з утворенням ае-
розолю. До таких належать лише 
медичні процедури: бронхос-
копія, інтубація трахеї, санація 
трахеобронхіального дерева у 
хворого, що перебуває на штуч-
ній вентиляції легенів. Тому  
для більшості населення такий 
шлях не страшний.

Загальні ознаки інфекції: ви-
сока температура; сухий кашель, 
чхання; переривчасте, ускладнене 
дихання, задишка; різка слабкість, 
головний біль; діарея і біль у животі.

Перші симптоми можуть 
з'явитися через 14 днів, але людина 
є носієм з моменту зараження.

Коронавірус Covid-19 небез-
печний тим, що здатний викликати 
небезпечні для життя ускладнен-
ня – пневмонію і відмову нирок.

Отже, як можна попереди-
ти інфікування новим корона- 
вірусом?

1. Не доторкатися до потенцій-
но забруднених вірусом поверхонь, 
зокрема до тварин, у регіонах з ви-
явленими випадками інфікування.

2. Часто й ретельно, теплою во-
дою, не менше 20–40 секунд, мити 
руки з милом або обробляти їх ан-
тисептиком близько 30 секунд, зо-
крема – під нігтями.

3. Уникати скупчень людей,
а також контактів із застудженими 
людьми.

4. Якщо ви захворіли, залишай-
теся вдома й зверніться до лікаря.

5. Ретельно проварюйте  
або прожарюйте м'ясо і яйця.

6. Використовуйте захисну

маску в обов'язковому поряд-
ку, якщо ви захворіли й маєте 
респіраторні симптоми (кашель, 
нежить) або перебуваєте в міс-
цях значного скупчення людей.

7. Використовуйте маску пра-
вильно: вона повинна щільно при-
лягати, закриваючи ніс і рот; міняйте 
маску через 4 години або як тільки 
вона стає вологою, не викорис-
товуйте її повторно(!); не чіпайте 
зовнішню частину маски руками,  
а якщо доторкнулися – помийте 
руки з милом або обробіть спир-
товмісними антисептиками. Будьте 
здорові і не піддавайтеся на про-
вокації!

Ольга Прийменко, лікар-методист 
КНП «ЦПМСД № 1»,

за матеріалами Центру 
громадського здоров'я

МОЗ України «Covid-19: шляхи 
передачі і варіянти захисту»

З 18 по 19 лютого в спортив-
ній залі першого корпусу Акаде-
мії відбулися змагання ІІ етапу 
ХV літньої Універсіади України в 
Донецькій області з настільного 
тенісу серед студентів ЗВО.

За звання кращих змагалися 
шість команд: студенти ДДМА, 
ДНМУ, ДПУ, дві команди ДонНТУ 
та ДонНАБА.

У складі збірної команди Ака-
демії виступали: Артем Ковальов 
(ФКС-19-1т), Єлизавета Несен  
(ІТ-16-1), Вікторія Мі-
щенко (ПТ-18-1т), Рувим 
Шокун (ІСТ-18-1). Тренер 
– доцент кафедри фізич-
ного виховання і спорту
Юрій Долинний.

Підсумки особис-
тої першості з тені-
су настільного серед  
чоловіків:

1-е місце – Роман
Малинка (ДДПУ),

2-е місце – Дмитро Переяс-
ловський (ДДПУ),

3-є місце – Артем Ковальов
(ДДМА).

Підсумки особистої першості 
серед жінок:

1-е місце – Єлизавета Несен
(ДДМА),

2-е місце – Яна Черенкова
(ДНМУ),

3-є місце – Тетяна Старкова
(ДДПУ).

Підсумки парної пер-
шості (чоловіки):

1-е місце – Роман Ма-
линка, Дмитро Переяслов-
ський (ДДПУ),

2-е місце – Євген По-
ліванов, Дріссі Ель Бузайді 
Абделілах (ДНМУ),

3-є місце – Артем Кова-
льов, Рувим Шокун (ДДМА).

Підсумки парної пер-
шості (жінки):

1-е місце – Яна Черенкова,
Ольга Чебакова (ДНМУ),

2-е місце – Єлизавета Несен,
Вікторія Міщенко (ДДМА),

3-є місце – Тетяна Старкова,
Сніжана Скиданенко (ДДПУ).

У командній першості кра-
щими виявилися представники 
ДДПУ (14 балів), другими стали 
студенти ДНМУ (21 бал), третіми 
– Донбаської державної машино-
будівної академії (21 бал).

22 лютого на базі спорткомп-
лексу ПАТ «Грета» (м. Дружківка) 
відбувся XIX традиційний регіо-
нальний турнір з футзалу, при-
свячений випускникам ДТ ДДМА  
та пам’яті керівника фізичного ви-
ховання ДМТ Л.І. Кожухівського.

У змаганнях узяли участь 
шість збірних команд: ДДМА, 
МК ДДМА, ДТ ДДМА, ДЖКК 
(м. Дружківка), КІТ та КСТ  
(м. Костянтинівка).

У підсумку місця розпо-
ділилися наступним чином:  
I місце – КІТ (м. Костян-
тинівка); II місце – ДЖКК  

(м. Дружківка); III місце – ДДМА.
Команда-переможець на-

городжена перехідним кубком, 
медалями й дипломами. Коман-
ди-призери – медалями й дипло-
мами.

У складі нашої команди 
виступали: Михайло Голубєв  
(ФКС-19-1), Денис Грузін (ФК-19т), 
Микита Непочатов (ФКС-18-1), 
Максим Сливка (ЕСА-19-1), Єгор 
Калюжний (КН-19-2), Сергій Аре-
нічев (ПМ-19-2т), Климентій Боро-
дін (ПМ-19-1).

Вітаємо наших спортсменів – 
призерів змагань.

Рубрику веде кафедра фізичного виховання  
й спорту,  СК ДДМА «Промінь»

21 лютого в спортивній 
залі № 1 ДДМА проведена від-
крита першість ДДМА з бадмін-
тону. У змаганнях узяли участь 
збірна команда ДДМА, гімназія 
«Інтелект» (м. Дружківка), ко-
манда м. Слов’янська. Усього –  
20 учасників.

У підсумку загальнокомандні 
місця розподілилися наступним 
чином:

I місце – Слов’янськ; II місце – 
ДДМА; III місце – Дружківка.

У змішаних змаганнях наша 

пара в складі Михайла Мінаєва 
(ОМТ-17-Т) і Регіни Савочкової 
(ЕП-17-1) посіла 1-е місце. У пар-
ному жіночому розряді Катери-
на Буренок і Регіна Савочкова  
і у чоловічому парному розря-
ді Михайло Мінаєв і Євген Сав-
чук (АВП-16-1) посіли 2-і місця.  
В особистій першості «срібло» ви-
боров Михайло Мінаєв.

Переможці та призери зма-
гань були нагороджені почесни-
ми грамотами й дипломами. Віта-
ємо наших переможців.

РИНОК ЗЕМЛІ: РИНОК ЗЕМЛІ: 
РАДІТИ ЧИ ЗАМИСЛИТИСЯ?РАДІТИ ЧИ ЗАМИСЛИТИСЯ?

COVID-19: ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІCOVID-19: ШЛЯХИ ПЕРЕДАЧІ
 І ВАРІАНТИ ЗАХИСТУ І ВАРІАНТИ ЗАХИСТУ

Багато сторіч за землю точилася кровава боротьба. Тільки прагнення до свободи й вільного володіння 
своєю землею змусило українців переміститися й обжити вільні до XVI сторіччя донецькі степи й Кубань. 
Запекла боротьба точилася і в 20-і роки XX сторіччя. Проти не притаманного Україні колгоспного ладу  
в ті роки було багато повстань. В Україні навіть були райони, вільні від більшовизму. Наприклад,  
Холодноярська республіка.

Як видно, не впоралася із земельними реформами й нинішня влада. Якщо мирні протести проти роз-
продажу землі проходили більш-менш безкровно, то 26 лютого перед Офісом президента учасник АТО 
Олександр Бурлаков із села Новоіванівка, що на Сумщині, здійснив акт самоспалення. Його загасили,  
і чоловік пояснив, що це був крайній акт протесту проти свавілля чиновників, які позбавили землі його й ще 
15 осіб. «Земля, яку вкрала сільська рада разом із кадастром. Нам не дали розпаювати, документи вкрали», 
– поскаржився чоловік.

У сільраді кажуть, що йдеться про 700 гектарів, які не належать громаді, а перебувають у державній
власності. Нині земля в оренді приватного підприємства до 2023 року.

Це тільки початок земляних бунтів. І, з огляду на це, сподівання керівництва держави на «швидкі гроші» 
від розпродажу землі – марні.

Вячеслав Медведєв

СПОРТСПОРТ

«БРОНЗА» НА ПЕРШОСТІ «БРОНЗА» НА ПЕРШОСТІ 
З НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУЗ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

НАШІ ФУТБОЛІСТИ НАШІ ФУТБОЛІСТИ 
ВИБОРОЛИ 3-Є МІСЦЕВИБОРОЛИ 3-Є МІСЦЕ

ДРУГЕ МІСЦЕ У ПЕРШОСТІ ДРУГЕ МІСЦЕ У ПЕРШОСТІ 
ДДМА З БАДМІНТОНУДДМА З БАДМІНТОНУ
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Про книгу
Роман Good Omens надійшов у про-

даж у травні 1990 року. І якщо сер Тер-
рі на той час був маститим автором, то 
Ніл Гейман, скажімо так, новачком уже  
не був, але це був його перший роман 
(«Зоряний пил» вийде через 8 років,  
а «Американські боги» – через одинад-
цять). Спочатку знаходилися критики, 
які вважали роман несмішним. 
Але час все розставив на свої 
місця, і книга продалася міль-
йонними тиражами (а тепер 
її продажі злетять ще більше). 
Офіційно в Україні роман вий-
шов у 2012 році, і критики від-
значали, що це роман більше 
Пратчетта, ніж Ніла Геймана.

Сюжет обігрує біблійну мі-
фологію і фільм «Омен»: на світ 
з'явився майбутній Антихрист, 
син самого Диявола. Його наро-
дження – вірний провісник кінця світу. 
Але ангел Азірафаель і демон Кроулі  
не хочуть повертатися з насиджених 
місць, адже в Раю немає Альберт-холу 
і затишних ресторанчиків, та й у Пеклі, 
м'яко кажучи, живеться не солодко. 
Кроулі і Азірафаель, будучи заклятими 
друзями, вирішують виховати з майбут-
нього Антихриста звичайну дитину, але 
11 років по тому виявилося, що весь цей 
час вони виховували не того.

Гумор заснований на біблійних 
алюзіях і грі з постмодерну. І тому таку, 

здавалося б, легку для читання книгу 
треба читати вдумливо. Тоді можна на-
солодитися приємними відсиланнями, 
розкиданими по тексту.

Про екранізації
Екранізація роману «Добрі перед-

вісники» могла вийти ще в 2002 році. 
Відповідав за неї Террі Гілліам, творець 
фільму «Людина, яка убила Дон Кіхо-

та». Террі Пратчетт і Нил Гейман бачи-
ли саме його режисером, бо вже дуже 
близькі по духу «Добрі передвісники»  
і «Монті Пайтон і священний Гра-
аль». Але це був би не серіал,  
а фільм. Якщо вірити The Warp, 
Азірафаеля б грав Робін Вільямс, 
а Кроулі – сам Джонні Депп. При-
чина, за якої фільм так і не був зня-
тий, була, за словами Ніла Геймана,  
у тому, що після подій 11 верес-
ня «ніхто не хотів бачити комедію  
про кінець світу».

Зйомки серіалу почалися в 2017 
році. На жаль, сер Террі Пратчетт не 
дожив до цього моменту, тому Ніл 
Гейман узяв справу у свої руки і сам 
став шоураннером і сценаристом. Усі 
6 серій серіалу зняв Дуглас Маккіннон, 
режисер таких серіалів, як «Шерлок», 
«Доктор Хто» і «Детективне агентство 
Дірка Джентли». Не дивно, що зараз 

«Добрі передвісники» на хвилі 
«хайпу» й успіху. Цілком заслу-
женого, на мій погляд. Я знайшла 
лише одну негативну рецен-
зію від професійних критиків. 
Рейтинг серіалу на IMDb – 8.1 
 на момент написання статті.

Роль демона Кроулі виконує 
заслужена «булочка з корицею» 
Девід Теннант, а ангела Азірафа-
еля – Майкл Шин, якого я дуже 
люблю як актора (вас поперед-
жали, що стаття сповнена любові 

і обожнювання, так?). Другорядний каст 
не менш цікавий: голосом Бога висту-
пає лауреатка премії «Оскар» 2018 року 
Френсіс Макдорманд, а Архангела Гав-
риїла грає Джон Хемм, більше відомий 
як Дон Дрейпер із серіалу Mad Men.

Звичайно, тема, яка хоч трохи сто-
сується релігії, не могла не виклика-
ти будь-яких суперечок. Так, західне 
християнське співтовариство Return 
to Order образилося й зажадало за-
крити серіал, аргументуючи це тим, 
що той «є ще одним кроком до того, 

щоб сатанізм здавався легким, нор-
мальним і прийнятним»,«висміює об-
раз Бога, який озвучений жінкою».

Найцікавіше, що своїм протестом 
вони лише додали йому популярності, 
адже петицію про закриття вони адре-
сували каналу Netflix, що не має до сері-
алу абсолютно ніякого відношення.

Казус чимало насмішив творців 
серіалу:

– Мені дуже подобається, що вони
просять Netflix скасувати «Добрі перед-
вісники». Це так прекрасно. Ви ж їм не 
скажете правду? – відповів Ніл Гейман.

– Агов, Nеtflix, ми закриємо «Дуже
дивні справи», якщо ви закриєте «Добрі 
передвісники», – пожартував у своєму 
твіттері Amazon – компанія-творець.

Відмінності між серіалом  
і книгою

Є у цього серіалу одна особливість: 
Ніл Гейман був не тільки шоураннером, 
але й сценаристом. І обійшовся зі своїм 
дітищем максимально дбайливо.

Мене весь перегляд дивувало те, 
як чітко екранізація йде за книгою. 
Основна сюжетна канва збережена.  
Але є відмінності. Вони з'являються 
ближче до кінця серіалу.

Книга детально розповідає про 
Чотирьох вершників Апокаліпсису, уні-
кальну історію кожного з них. Ще в книзі 
є пояснення авторів, де вони розкрива-
ють якісь маленькі деталі, наприклад як 
ангел загубив полум'яного меча. Серіал 
же містить більше персонажів Раю.

Шоста серія розширює і допо-
внює події книги. Роман закінчу-
ється на тій сцені серіалу, де Адам 
грає зі своїм собакою і краде яблу-
ко в сусіда. Епізоду з обміном тіла-
ми Азірафаеля та Кроулі в романі 

немає, але він присутнійу серіалі.
Сюжетної лінії Анафеми Гаджет  

і Пульціфера теж немає, але без лю-
бовної лірики зараз нікуди, тому вона 
є. У книзі тільки натяк. Можна і однією 
фразою «Він ніжно накрив її долоні 
своїми» викликати шквал емоцій.

І звичайно, є данина сучасності, 
типу смартфонів і згадки слів «сек-
сизм» і «патріархальний імперіалізм» 
із вуст однієї героїні, але хто буде  
ці відмінності всерйоз розглядати? 
Тим більше, що задоволення від пере-
гляду вони не псують.

P.S. Книга краще? Як пощастить. 
Залежить від перекладу роману. Боже, 
навіть не порівнюйте, просто прочитай-
те книгу і подивіться серіал, і самі роз-
поділіть за вашою особистою шкалою 
крутості.

Софія Павлова

«ЧТО? ГДЕ? «ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА?» КОГДА?» 

УМНИКИ И УМНИЦЫ

Ответы на вопросы из прошлого 
номера.

Вопрос 1. В штате Мэн был соору-
жен самый большой в мире ОН, у ко-
торого роль ресниц выполняли лыжи. 
Назвали ЕГО в честь сенатора от штата 
Мэн Олимпии Сноу. Назовите ЕГО.

Ответ: снеговик.
Комментарий: снеговик размером 

со Статую Свободы назвали в честь 
сенатора Олимпии Сноу, чья фамилия 
переводится как «снег». Ресницы сне-
говика были сделаны из лыж, а руки  
из ёлок. А этим вопросом начинается 
первый зимний турнир.

Автор: Владимир Островский, Киев.
Вопрос 2. Чтобы быть подальше 

от хищников, один из видов чаек гнез-
дится в пустыне Атакама. Когда птенцы 
вылупляются, родители учат их рас-
правлять крылышки и делиться с со-
братьями ЕЮ. Назовите ЕЁ однослож-
ным словом.

Ответ: тень.
Комментарий: в пустыне неимо-

верная жара, так что яйца могут спечь-
ся от солнца, а птенцы – получить сол-
нечный удар. Родители учат птенцов 
создавать тень и делиться ею с вылу-
пившимися и ещё не вылупившимися 
родственниками.

Автор: Владимир Островский, Киев.
Вопрос 3. Bryan S. Gaakman –  

это один из псевдонимов художни-
ка Бэнкси. Псевдоним означает «ОНА 
Бэнкси». Назовите ЕЁ.

Ответ: анаграмма.
Комментарий: псевдоним пред-

ставляет собой анаграмму фразы «ана-
грамма Бэнкси».

Автор: Владимир Островский, Киев.
Продолжаем публиковать во-

просы четвертого (декабрьского) 
этапа международного молодежно-
го чемпионата по игре «Что? Где? 
Когда?» под названием «Школьный 
Синхрон-Lite. Выпуск 3.4 – Лига стар-
та. Эпизод X» – самый простой, сред-
ней сложности и самый сложный из 
второго тура.

Вопрос 1. (ответило большинство 
команд). Писатель Станислав Ежи Лец 
замечал, что пытался поймать пти-
цу счастья, но ему досталось лишь...  
Что именно?

Вопрос 2. (ответило несколько ко-
манд). Благодаря ЕМУ сотрудники запо-
ведника нашли посреди оренбургской 
степи ценные палеонтологические об-
разцы. Какого числа отмечается День 
ЕГО?

Вопрос 3. (не ответил никто). Сей-
час проверим, помните ли вы мнемо-
нические правила. На одном юмори-
стическом рисунке рядом с известным 
персонажем можно увидеть радугу 
зелено-жёлто-оранжево-красно-фио-
летово-сине-голубого цвета. Назовите 
этого персонажа.

Александр Мельников,
президент Клуба  

интеллектуальных игр ДГМА

Ніл Гейман – сценарист і шоураннер серіалу за своєю книжкою Good Omens. Або, якщо бути 
точними, за її «темною половиною». «Світла половина» належить нині покійному Террі Пратчет-

ту, творцеві «Плоского світу». Серіал був переглянутий, книга перечитана, думка про все це складена, 
і тепер прийшов час поділитися нею з вами. А заодно з'ясувати, чи варто дивитися, читати й узагалі  
витрачати час на ці твори.

Обережно, стаття сповнена любові і обожнювання!

ЩО ПОДИВИТИСЬ

АПОКАЛІПСИС ЩЕ НІКОЛИ НЕ БУВ ТАКИМ ВЕСЕЛИМАПОКАЛІПСИС ЩЕ НІКОЛИ НЕ БУВ ТАКИМ ВЕСЕЛИМ

«Присвячується усім Дашкам.  
І їхнім хлопцям. Пацани. Тримайтеся. 
Мені знайомий цей біль.

«Дашка», вона ж кулемет Дєгтя-
рьова – Шпагіна, крупнокаліберний 
модернізований, 12,7 мм* – бєзобра-
зіє, що вміє доволі прицільно швор-
кати пульки на дистанцію до 2 км. По-
пасти на 2 км у щось менше за сарай 
важкувато, але пробувати варто. По-
падання в живу людину миттєво ану-
лює її статус як живої. Весело одриває 
руки-ноги, або ж відриває голову.

З «Дашки» афігєнно розвалювати 
мішки з піском, робити дзюри в стінах 
і затикати ПКМщиків*, що вообрази-
ли себе кулеметниками. Пішли нахєр.  
Тут вотчіна ДШКМщиків. Усі ці дріб-
нопулькаючі валянки одразу ж зава-
люють хлєбальника, тільки-но чують 
«ХРУСЬ», яким наші БЗхи* розрізають 
повітря. Падають на коліна і почина-
ють кликати маму і артилерію.

У ДШКМа є два мінуси. Це вага і від-
дача. 32 кг радощів і ще 40 кіл станка 
роблять цю зброю вкрай немобільною. 
Є ще сошкодульний* комплекс вагою 
кіл у 8, але ми все одно матимемо деякі 

трабли* з мобільністю. Віддача – навіть 
на станку в ціль летить перша пулька. 
Решта летить кудись туди. Але є шанс, 
що теорія вірогідності виправить по-
милки прицілювання. А сошкокомп-
лекс з віддачею не дружить взагалі.

Основні проблеми з «Дашкою» це 
їхні колишні. Колишні дашководи зна-
ють усе краще за тебе й радять, як тобі 
пестити твою «Дашку». Причому кожен 
каже, що його метод правильний і що 
саме він робив усе, як треба. А «Дашка» – 
вона капризна. Щось неправильно зро-
бив, і все. Вона зиркає на тебе заклинив-
шим патроном, перекошеною гільзою 
і розірваним у три звізди дульніком*. 
Слухаєш поради досвідчених дашково-
дів, а вона все одно клине. Чому? Тому 
що пішов ти нафік. Ось чому.

Патрони не ті, краб загнувся, пі-
сочок попав, мало змазки, багато 
змазки, газоодвод виставлений не-
правильно. Ой, всьо! Причин безліч. 
Наслідок один – читай настанову  
і експериментуй. Твоя «Дашка» ір-
жавіла зовсім на іншому складі, ніж 
ДШКМ Пєті. І бзіки в неї свої. Винось 
мазгу командіру і не угроб кулемет.

Ще одна проблема з «Дашкою» –  
це настанова по стрільбі. Її ні в кого немає.  
І ніде. У мене є. Але то виключення з пра-
вил. І там багато букв і малюнків. А по-
трібної інформації сторінок на 15.

Третя проблема з «Дашкою» – усі 
хочуть з неї пострілять. Ну, а шо. Під час 
розгоряння окопного ворфейру* тре 
лише пулькнути в їхню сторону – і все. 
Війна закінчується. А чистити її вони не 
годні. Бо це тобі не мамин ПКМ! «Даш-
ку» можна зібрати неправильно. І все. 

Чао-какао. Жди до ранку і плач в трубку  
її колишньому.

Фінальна проблема «Дашки» – коли 
ви разом, вас усі хочуть убити. Сєпари 
по природі своїй, винити їх не можна, –  
пі*@#!и. І коли бачать тебе з такою кра-
лею, то одразу починають кидатися са-
погами*, ПТУРами* і іншими модними 
воєнними термінами.

На форумі дашкойо... дашководів 
не пиши ніколи: «Привіт! Мене звати 
Петро! Я щойно познайомився з «Даш-
кою»! Хто дасть пораду?». Дадуть. І по-
раду, і по мордам, і в холівар мокнуть. 
Як же ж з «Дашки» стріляти правильно. 
Просто роби свою справу. І не угроб  
кулемет.

І заради семи богів, ніколи не стрі-
ляй чергами!»

Рубрику веде Іван Петренко

ВІЙНА І МИР.  ЛИСТИ

ФРОНТОВІ ПОБАЧЕННЯ З ДАШКОЮФРОНТОВІ ПОБАЧЕННЯ З ДАШКОЮ
Чого більше всього бракує в армії? Правильно – жіночої уваги. Якщо ти служиш у бойовій частині, яка роз-

ташована десь у межах міста, це ще можна стерпіти. Якщо наряду на вихідні тобі не випало, то командир 
скоріш за все відпустить тебе у звільнення до міста. Там тобі нічого не завадить сходити з дівчиною в кіно та 
пригостити її морозивом. Однак справи геть інші, якщо ти знаходишся в полі на бойовій позиції і єдині людські 
особи жіночої статі – бабусі із забутого села в декількох кілометрах від тебе.

Може тому ніжна згадка про жіночі обійми підштовхує солдатів і військових конструкторів давати жіночі 
імена зброї та бронемашинам. Атомна бомба «Наташа», мортира «Берта», гармата «Катюша» і таке інше.  
І чи звичайний збіг, що більшість пов’язаних з армією термінів – жіночого роду: війна, зброя, куля, смерть,  
перемога…

Але наша сьогоднішня стаття не про жінок, а якраз-таки про зброю із жіночим іменем. У ній автор алего-
рично зіставляє увагу хлопця до дівчини з увагою хлопця до зброї. До Міжнародного жіночого дня ми публікуємо 
чергову статтю добровольця української армії з позивним «Чупік». Як зазвичай, ми намагалися зберегти оригі-
нальний стиль написання – задля більшої атмосферності.

*Словничок :
12,7 мм – калібр «Дашки».
ПКМ – кулемет Калашнікова модернізований, калібр 7,62 мм.
БЗ – бронебійно-запальні кулі.
Сошки – підставка під ствол зброї, яка допомагає стріляти не з рук,  

а з опорою на поверхню.
Трабли – проблеми. 

        Дульнік  – дульно-гальмівний компенсатор (ДТК) – 
пристрій,  що надягається на дуло зброї.

Ворфейр – бій.
Сапог – станковий протитанковий гранатомет (СПГ).
ПТУР – протитанкова керована ракета.
Холівар – суперечка в інтернет-форумах або чатах, у якій кожен  

з учасників повністю впевнений у своїй правоті.


