Мости і шахи інженера Колеснікова
Серед давніх шанувальників нашої газети є колишній
інженер мостовипробувальної
станції служби колії Рудольф
Миколайович Колесніков, який
свого часу активно співпрацював з редакцією “Львівського
залізничника”. У Рудольфа
Миколайовича два найбільші захоплення – залізниця і
шахи. 13 лютого Рудольфу
Миколайовичу Колеснікову виповнилось 70, із яких сорок літ
він віддав роботі на Львівській
залізниці. Про колишню роботу,
про шахи і про життя наша
розмова з ювіляром.

– Спекотного серпня 1961-го разом
з кількома випускниками Тбіліського
інституту інженерів залізничного
транспорту я приїхав за скеруванням
на Львівську залізницю, але незабаром майже всі вони повернулись додому, – згадує Рудольф Колесніков.
– А я залишився, бо не поважаю “літунів”. Пригадую перше відрядження на Чернівецьку дистанцію колії.
Стояла золота осінь – в садах дерева вгиналися від безлічі фруктів. Я
крокував шпалами, оглядаючи мости, тунелі та віадуки. І мені це дуже
сподобалось. Ось так і прокрокував
40 років цими шпалами від однієї
штучної споруди до іншої. Робота,
пов’язана із постійними відрядженнями, не сприяла захопленню шахами. Інший на моєму місці поступово
втратив би до них інтерес, а я шахам
не зрадив, лише перейшов на гру за
листуванням.
– Отже, залізниці Ви присвятили 40 років, а скільки шахам?
– Уперше за шахову дошку я сів
у десятирічному віці. І завдяки шахам
побачив світ. Крім радянських республік і країн соціалістичного табору,
побував у Голландії, Франції, про що
свого часу розповідав на сторінках
“Львівського залізничника”.
– У минулому Ви активно співпрацювали зі “Львівським залізничником”, навіть вели рубрику
“Шах конем”. Акредитовувалися
як кореспондент “Львівського

залізничника” на ХХІХ Всесвітній
Олімпіаді та на Міжнародному
фестивалі пам’яті Рубінштейна.
– На цьому фестивалі я став
бронзовим призером турніру серед
журналістів.
– А як почалася Ваша дружба з
журналістикою?
– Я працював у редколегіях стін
газет класу, школи, інституту, управління залізниці. Нинішнє покоління
вже не знає, що це таке. Саме в
низовій пресі я відчув смак до слова,
вчився на курсах редакторів стіннівок. Нещодавно розіклав я увесь свій
домашній «архів» і підрахував, що
загалом у моєму житті було понад
500 публікацій у понад 50 періодичних виданнях. Це були і мої публікації
про шахи, і публікації інших авторів
про мою участь у шахових турнірах,
а також матеріали на виробничу
тематику і роздуми на теми моралі.
Найчастіше мої матеріали друкували
газети “Львівський залізничник” та
“Ладья”.
– Від серпня 2001 року Ви – на
пенсії.
– Так, я попрощався із залізницею і перестав дописувати до
«Львівського залізничника», але з
газетою я не прощаюся, читаю її
постійно. Маю з ким обговорити різноманітні залізничні теми. Мої діти
– донька Ольга і син Олег – після
закінчення Львівської політехніки
також стали залізничниками. І я цим
пишаюся. Тісніше співпрацюю із всеукраїнською газетою “Ладья”, є чле-

ном її редколегії, маю тепер більше
часу для шахів.
– А який послужний список
Колеснікова-шахіста?
– Я двічі міжнародний арбітр
(третій у світі в такій подвійній якості
після бельгійця О’Келлі та естонця
Вахасаара), міжнародний арбітр
ФІДЕ, ІКЧФ, міжнародний майстер
ІКЧФ, майстер спорту України із заочної гри в шахи, заслужений тренер
України (в часи СРСР був суддею
всесоюзної категорії і майстром спорту СРСР із заочної гри в шахи).
– А ще я знаю, що Ви автор книги “Заочные шахматы в Украине”.
– У 1994 році я підготував і видав
цю книгу російською мовою. Вона
швидко розійшлась серед шанувальників цієї гри. Через два роки у світ
вийшло друге, доповнене видання
українською мовою, яке також стало
раритетом. Замовлення на книгу надходили мені не тільки із СНД, але і з
Німеччини, США, Канади, Австралії.
Були схвальні відгуки в пресі. Але
найбільше запам’ятався відгук відомого громадського діяча із Німеччини
Юрія Семенка про те, що Колесніков
своєю книгою зробив для України
більше, ніж шахова федерація, яка
живе за рахунок шахів!
– З ким із видатних шахістів
Вам доводилось працювати?
– Мав короткі контакти з чемпіонами світу Михайлом Ботвинником і
Гаррі Каспаровим, Михайлом Талем.
Щодо Львова, то близько знаю всіх
наших гросмейстерів, вони бували

у мене вдома в гостях. З Адріаном
Михальчишиним і Мартою Літинською
ми їздили в Чехію, разом із командами України та Вірменії – в Угорщину
на командний чемпіонат Європи.
Коли судив шахові змагання, то
контактував з багатьма талановитими молодими шахістами, серед яких,
сподіваюся, чимало майбутніх грос
мейстерів.
– А коли почалася Ваша суддівська кар’єра?
– Влітку 1957 року, коли ми,
студенти, поїхали залізницею до
Казахстану, щоб під час літніх канікул
попрацювати на цілині. Дорога була
далека, і я запропонував організувати під час подорожі шахово-шашкові
турніри. Тоді й довелося мені бути
суддею. Про ці турніри в поїзді, а
згодом і на цілині, розповіла газета
“Кадри транспорту”.
У нас зараз дуже непросто із суддівством, особливо в останні роки.
Ветерани відходять, частина суддів
пішла у бізнес, а залишаються нерідко ті, що за комп’ютерами не бачать
людей. З одного боку, зараз судити
легше: не треба в цейтноті записувати партію (додаються 30 секунд), не
треба вручну робити жеребкування,
оскільки є відповідна комп’ютерна
програма. Достатньо лише володіти
сучасною технікою, проте більшість
суддів спілкуються з комп’ютером на
любительському рівні.
– Ви багато часу і сил приділяли заочним шахам...
– І часу, і сил, і коштів своїх вклав
чимало. Це був дуже цікавий розділ
шахових змагань. А тепер через
стрімкий розвиток комп’ютерних та
інтернет-технологій заочні шахи потроху стають історією.
– Ви тренували шахістів-інвалідів і досягали у цій справі
успіхів.
– Це почалось випадково. У
1992 році на міжнародному турнірі в
Остраві я познайомився з президентом Міжнародної шахової Асоціації
інвалідів і після цього привіз туди
на змагання доньку залізничників,
львів’янку Галину Лоїк, колишнього

майстра спорту зі стрибків на батуті.
Після важкої травми дівчина втратила
можливість самостійно рухатись. Я її
підтримав у важкі хвилини. Спочатку
залучив до гри за листуванням, а через деякий час ми поїхали на міжнародні змагання інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату. В
1994 році Галина Лоїк стала чемпіонкою Європи серед інвалідів. Згодом
я організовував поїздки інших наших
шахістів з різних куточків України.
Вони теж завойовували перші місця
на олімпіадах, чемпіонатах Європи і
світу. За цю дуже нелегку тренерську
роботу мені присвоїли звання заслуженого тренера України.
Рудольф Миколайович Колесні
ков задумливо перегортає сторінки
газет, в яких надруковані його матеріали, показує фотографії, які зафіксували миттєвості цікавого життя
в світі шахів: ось він розмовляє із
чемпіоном світу Михайлом Талем,
на іншій фотографії – спостерігає
за партією Романишин-Бачинський
(США). А ось світлина на згадку: чемпіонка Європи-94 Галина Лоїк в Чехії
разом із Рудольфом Колесніковим,
Василем Мазуриком (Золочів) та мамою Галини Анною Лоїк...
– Швидко біжать роки, вже минуло 70, але я не збираюсь відпочивати, бо шахи – гра, яка, окрім
іншого, допомагає бути у добрій інтелектуальній формі, – каже Рудольф
Колесніков. І я залюбки дам інтерв’ю
“Львівському залізничнику” з нагоди
свого наступного ювілею.
Редакція газети бере на замітку цю обіцянку ювіляра і приєднується до найщиріших привітань з нагоди 70-річчя Рудольфа Колеснікова
– ветерана залізничного транспорту, шахіста-професіонала, нашого
позаштатного кореспондента і
цікавого інтелігентного співрозмовника. Хай здоров’я та удача
будуть Вам постійними супутниками у житті, шановний Рудольфе
Миколайовичу.
Орися ТЕСЛЮК
На фото: Галина Лоїк та Рудольф
Колесніков за шахівницею

“Банк на роботі”

На сьогоднішній день багато людей користуються банківськими кредитами. І не
дивно, адже це дійсно зручно. Але ще більша кількість людей ніяк не можуть отримати кредит. Звичайно, причин багато і всі вони різні. Але найбільш розповсюдженою причиною, через яку люди не можуть отримати кредит, є банальна відсутність
часу. Та що там далеко ходити — чимало моїх знайомих мають достатню заробітну
платню, щоби взяти грошовий кредит, кредит на авто або навіть іпотечний кредит, але в них катастрофічно бракує часу на втілення своїх мрій та бажань. Робота
займає щонайменше 5 днів на тиждень, а у вихідні відділення більшості банків просто
не працюють та й на стояння у чергах не вистачає ні сил, ні часу.

Зіткнувшись із такою проблемою, я почав
шукати шляхи її вирішення. Нещодавно мені
до рук потрапила інформація про кредитну
програму «Банк на Роботі» від Альфа-Банку,
яка діє для підприємств, що є лідерами у своїй
галузі. Ця пропозиція дає можливість компаніїроботодавцю співпрацювати із Альфа-Банком,
а всім працівникам цієї компанії оформлювати
заявки на кредити прямо на робочому місці.
Окрім того, кредити можна буде отримати без
першого внеску ще й зі зниженими відсотковими
ставками.
Пропозиція здалася мені цікавою, але ж ви
знаєте, що часто пишуть одне, а насправді все
зовсім інакше. І тому, щоби дізнатися більше
про програму «Банк на Роботі», я вирішив по
спілкуватись із керівником управління по роботі
з корпоративними клієнтами та роздрібних продажів Альфа-Банку Євгеном Булахом.
– Євгене Юрійовичу, розкажіть, чому банк
прийняв рішення створити програму «Банк
на Роботі» і чому це вигідно для клієнта?
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– Все дуже просто та відкрито. По-перше,
ми цінуємо час клієнтів і тому намагаємось
його максимально зекономити, адже заявки
на кредит вони подають, не залишаючи свого робочого місця. А, по-друге, компанії-партнери швидше надають інформацію, яка дає
гарантію, що клієнт зможе повернути кредит.
Тому процедура отримання кредиту для співробітників компанії стає значно простішою.
– Виходить, як на полюванні — одним
пострілом двох зайців? І банк задоволений, і клієнти раді, так? А які кредитні продукти пропонує Ваша програма?
– (Сміється). Я, чесно кажучи, полювання
не дуже полюбляю, а от про кредити розкажу
із задоволенням. Справа в тім, що ми пропонуємо три кредитні продукти, які, на нашу думку, мають задовольнити всі фінансові потреби
більшості наших клієнтів. Це споживчий готівковий кредит на будь-які потреби, кредит на
купівлю автомобіля та іпотечне кредитування
(придбання житлової нерухомості, придбання

земельної ділянки або житлового будинку,
придбання житла на первинному ринку, рефінансування кредиту, кредит на власні потреби під заставу нерухомості).
– Зрозуміло, а є ще якісь переваги авто
та іпотечного кредитування за програмою
«Банк на Роботі», окрім швидкості та зручності його отримання?
– Звичайно, ми взагалі намагаємось працювати з максимальною віддачею для наших
клієнтів. І ця програма не є винятком, тому ми
пропонуємо спеціальні умови. На 1% знижена
комісія при отриманні автокредиту та можливість іпотечного кредитування без першого
внеску за зниженими ставками, на 0,5%.
– Безперечно, це цікаві пропозиції! Але,
Євгене Юрійовичу, думаю, читачам було
б цікаво детальніше дізнатися про умови
кредитування для готівкового кредиту.
– Так, дійсно, готівковий кредит користується найбільшою популярністю. І ми
ставимось до нього із особливою увагою.
Адже іноді так хочеться порадувати себе
новою покупкою, поїхати відпочити, або,
можливо, зробити ремонт у своїй оселі, а грошей на це нема… Тому ми надаємо нашим
клієнтам кредит готівкою на суму від 300 до
10000 доларів США на строк від 6 до 36 місяців. Відсоткова ставка при цьому становить
від 8,99% до 19,99%, а одноразова комісія
банку включена до суми кредиту. До того ж, з
програмою «Банк на Роботі» нашим клієнтам

потрібен мінімальний пакет документів, а отримати кредит можна протягом лише одного
робочого дня.
— Дуже дякую Вам за детальну інформацію, сподіваюсь, вона стане в нагоді нашим читачам.
— Будь-ласка. Я теж сподіваюсь, що
наша програма допоможе співробітникам вашої компанії отримувати кредити та реалізовувати свої бажання і мрії.
Як ви, напевно, зрозуміли з інтерв’ю
з Євгеном Булахом, нова програма «Банк
на Роботі», яку пропонує Альфа-Банк,
зекономить ваш час та ваші витрати.
Особисто я тепер не думаю, як отримати кредит. Адже знаю, що завжди можу
звернутись до Альфа-Банку та швидко
отримати гроші в кредит на будь-які
цілі.
Для детальнішого ознайомлення з
програмою «Банк на Роботі» від
Альфа-Банку
звертайтесь за телефоном:
8 032 242 23 33;
м. Львів, площа Ринок, 26
або пишіть листи на електронну адресу:
money@alfabank.kiev.ua.
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