
Маршрут вибрала через Вар-
шаву. Уже в автобусі зрозуміла, що 
можна було скористатися послугами 
іншої фірми і дорога скоротилася б 
годин на шість. Але, як то кажуть, 
на що натрапила в Інтернеті, тим і 
скористалася. У кінцевому резуль-
таті — абсолютно не шкодувала. Ве-
личезний автобус фірми EKOLINES 
виявився досить комфортабельним: 
зручні місця, які легко розкладались 
і давали можливість пассажирові 
непогано відпочити. Для кращого 
сидіння — підставочки під ноги: 
можна час від часу змінювати поло-
ження, щоб не затікали. Аби дорога 
не здавалася далекою, для кожного 
пасажира встановлений індивіду-
альний планшет. Запрограмовано 
шість програм, серед яких кіно, 
комп’ютерні ігри, Інтернет, музика. 
Цікавить маршрут руху транспорту? 
Будь ласка, вивчай.  Ця послуга там 
теж передбачена. А щоб сусід сусідо-
ві не заважав, у стюардеси для цього 
є навушники. Крім того, до послуг 
ще й безкоштовний wi-fi.

Берлін, Магдебург, Лейпціг, 
Дрезден… Зважаючи на те, що всю 
дорогу рухалися автобаном, міста 
бачили лише краєчком ока, коли за-
їжджали на автостанції, щоб виса-
дити чергових пасажирів.  

Дороги вражали. Автобани з од-
ностороннім рухом у три смуги. Чіт-
кі розмітки, виразні дорожні знаки, 
показники. Для водіїв, які рухають-
ся вперше, немає жодної проблеми 

зорієнтуватися на трасі. 
Обабіч — ліси  та поля. Якщо по 

деревах, які оголилися від опалого  
листя, видно, що надворі осінь, то 
поля вражали яскравою зеленню — 
стебельце в стебельце, наче добре 
витканий килим у безмежному сво-
єму просторі. До речі, вздовж лісів 
та полів тягнеться металева сітка — 
така собі огорожа, щоб, бува, комусь 
не захотілося там прогулятися. А ще 
багато вітряків та сонячних бата-
рей, які розтягнулися на кілометри, 
— альтернатива атомним станціям. 
Звісно, вони не можуть повністю 
забезпечити Німеччину дешевою 
електроенергією, але частка їхнього 
вкладу в загальну систему електро-

постачання достатня. Варто нагада-
ти, що високопосадовці Німеччини 
неодноразово говорили про те, що 
на перспективу планують відмови-
тися від атомних станцій та розви-
вати більш екологічні й дешеві дже-
рела електропостачання. 

ЕРФУРТ — ТУРИСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР НІМЕЧЧИНИ

Ерфурт, який знаходиться в са-
мому центрі Німеччини, на землі 
Тюрингія, приваблює туристів із 
усієї Європи. І не дивно. Рідко де по-
бачиш таку архітектуру. Кожна бу-
дівля — це витвір мистецтва. Місту 
пощастило. Якщо більшість населе-
них пунктів були зруйновані вщент 
під час Другої світової війни, то його 
лиха доля обійшла стороною. І сьо-
годні милують око будинки Люте-
ранської епохи і навіть більш давні 
— 12–13 століть. Тут настільки ша-
нобливо ставляться до історії, що 
всіма силами намагаються зберегти 
навіть ті будівлі, які перейшли вже 
давно в статус аварійних. Їх під-
тримують як ззовні, так і всередині. 
Частина з них стоїть порожньою, 
частину використовують під  музеї.

Найбільшою гордістю місцевих 
жителів, звісно, є храми. На 200 ти-
сяч населення — їх тут кілька де-
сятків. Скажу відверто, мені аж дух 
перехопило, коли наблизилася до ка-
толицьких соборів, які розмістилися 
в історичному центрі міста.

Довгими сходами, що ведуть 
високо вгору,  піднімаємося до ка-
мінної, оздобленої фігурами святих, 
височенної споруди, яка тягнеться 
до неба. Важкі металеві двері, як у 
середньовічному замку, стіни, за-
вширшки в кілька метрів, і неймо-
вірне багатство оздоби всередині са-
мого храму. Дві зали. Лавки, вкриті 
м’якими оксамитовими подушками. 
Другий храм, що поряд, дещо скром-
ніший і менший. Але такий же вели-
чавий. Написи на дверях свідчать 
про те, що зводили ці споруди 80 
років. І думається, вручну.

Якщо взагалі говорити про ре-
лігійні уподобання мешканців землі 
Тюрингія, де знаходиться Ерфурт, то 

тут більше симпатиків Протестант-
ської церкви. Нагадаємо, її ще нази-
вають Лютеранською, оскільки тісно 
пов’язана з реформами Мартіна Лю-
тера, який вів боротьбу за чистоту  
католицької церкви. Він вважав, що 
Спасіння та Божа милість досяга-
ються завдяки Вірі, а не сповіді в грі-
хах. Тому, скориставшись нагодою, 
відвідала й Лютеранську  церкву  в 
центрі міста. Зразу відзначу — різ-
ниця велика. Якщо в католицьких 
храмах переважає багатство убран-
ня, то в протестантському — скром-
ність: білі чисті стіни, дерев’яні 
лави. Все. 

Якщо говорити загалом про міс-
то, то стара його частина відрізня-
ється від сучасної. Звісно, в першу 
чергу — середньовічною архітекту-

рою. Вузькі вулички. Всюди під но-
гами бруківка. Через усе місто руха-
ються нові сучасні просторі трамваї. 
Аби не проїхати потрібну зупинку, 
у кожному вагоні на табло висвіт-
люється назва зупинки, паралельно 
йде голосове озвучення. Вартість 
проїзду — 2 євро. Це якщо однора-
зовий квиток. Можна придбати на 
чотири поїздки, зекономиш відразу 
євро. Варто зазначити, що проком-
постований талон діє годину. Тобто, 
якщо ти вийшов, а час твій ще не 
збіг, можеш з цим же талоном сідати 
в трамвай і продовжувати рухатися. 
Звісно, туристів приваблює  стара, 
вона ж і центральна, частина міста 
— історична основа Ерфурта — ко-
лишня факторія купців Майнця на 
Рейні, народжена в 10 сторіччі. Се-
ред розмаїття привабливих речей — 
будинки на воді. І хоч вода обмиває 
їхні стіни, місцеві жителі не прига-
дують жодного затоплення. Мабуть, 
це пов’язано з тим, що річечка неве-
лика та спокійна. До речі, її теж вли-
ли в архітектуру міста — збудували 
штучні пороги, розвели рукави, по-
середині збудували острівець. Саме 
там, і не тільки в сонячні теплі дні, 
найчастіше можна зустріти мам із 
діткам за особливим заняттям — го-
дівлею лебедів та диких качок, які 
вже звикли до присутності людей. 
Більше того, вони виходять на берег, 
щоб із рук отримати свій шматочок 
булочки чи хліба. 

СОЦІАЛЬНА  СКЛАДОВА 
— ОДИН ІЗ ГОЛОВНИХ 
ПРІОРИТЕТІВ УРЯДОВОЇ 
ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Німеччина — одна з найрозви-
неніших держав Європи. Тому й не 

дивно, що сюди спрямовують свої 
погляди як жителі колишніх респу-
блік соціалістичного табору, так і 
тих країн, де на сьогодні залишаєть-
ся нестабільна політична чи еконо-
мічна ситуація або ж ідуть військові 
дії. Багата Німеччина досить добре 
дбає про своїх громадян. Спожив-
чий кошик порахований так, щоб 
людина при маленькій зарплаті, 
пенсії почувалася абсолютно повно-
цінним громадянином. Наприклад, 
якщо ти безробітний або зарплата 
складає 200–300 євро чи навіть ще 
менша, а тобі треба знімати квар-
тиру, платити комунальні послуги, 
врешті — їсти, одягатися, не хви-
люйся — держава про тебе подбає. 
Все, що тобі потрібно для повноцін-
ного життя, отримаєш у формі до-
помоги в межах 1000 доларів. Хтось, 
можливо, і більше. Але в будь-якому 
випадку, в допомозі буде передба-
чено повне покриття комунальних 
послуг, це десь 400 євро — 40% від 
допомоги і, умовно, 600 євро зали-
шається на твої власні потреби: хар-
чування, одяг. З цієї ж суми оплата 
за телевізор — 15 євро, 19 — за воду, 
електроенергію — в межах 15 євро. 
Але тут ти сам хазяїн — економ і ви-
трати будуть менші. Тому німці до-
сить економні. 

Медичне страхування. 50% від 
загальної страхової суми вносять 
працівники, решту 50% — робото-
давець. За малозабезпечених пла-
тить держава. Але коли людині зна-
добиться допомога — всі в рівних 
умовах. Повне лікування, незалежно 
скільки воно буде вартувати, — 20–
30 тисяч доларів — тобі забезпечене. 
Єдине, клініка може виставити раху-
нок по 10 доларів за кожен день пере-
бування в закладі. Але й тут ти йдеш 
у свою страхову компанію, укладаєш 
з нею договір — і вона перераховує 
необхідну суму медзакладу. 

Звернула увагу ще на один мо-
мент. У будь-яку пору дня, неза-
лежно від місця перебування, я 
зустрічала дуже багато людей похи-
лого віку, які легко пересуваються 
на візках. Для них жодних перешкод 
немає, щоб повноцінно проводи-
ти життя. Перше, самі візки. Різні, 
зручні, рухливі, бачила навіть у ви-
гляді дитячої машинки, такі, як у нас 
дітей катають на Театральному май-
дані в Луцьку. По-друге, для інвалі-
дів-візочників доступні всі місця: 
біля кожного будинку — пандуси, 
бордюр на тротуарах немає, двері в 
тролейбусах відчиняються на рівні 
тротуарів. Тому заїжджаєш — ви-
їжджаєш легко, плавно. У магазинах 
ескалатори без східців. Заїхав, став і 
з’їхав. Тобто інваліди досить добре 
вписані в соціальне життя міста.

 
ЦІНИ НА ПРОДУКТИ, ОДЯГ

 
Абсолютно підйомні. Ціни на 

продукти в середньому коливаються 
в межах 1–5 євро. Хочеш ковбаски? 
Будь ласка. Свіжа, якісна, на зва-
жування, упакована. Вибирай будь-
яку. Найдорожча — 4–5 євро. Тверді 
сири, м’ясо, різного роду приправи, 
кава, печиво, цукерки, фрукти… 
Асортимент надзвичайно широкий. 
Тобто, товару багато, ціни доступні. 
Єдине, на що звернула увагу, — си-
гарети. Дорогі. Пачка в межах 6–7 

євро. Перевести на українську грив-
ню — 150–170. Спиртне можна при-
дбати як за один євро (вино), так і 
за десять (горілка, коньяк). А можна 
за три-чотири. Це вже як дозволяє 
гаманець. Асортимент теж досить 
великий. 

Є в Ерфурті кілька російських 
магазинів, у яких торгують вихідці 
з країн СНД. У них, в основному, 
продукція з Росії. Українську ба-
чила тільки горілку «Хортиця» та 
«Медоф». Загалом у російських ма-
газинах ціни в півтора рази вищі від 
цін у німецьких торгових точках. Як 
мені пояснили, по-іншому торгов-
ці не виживуть. Якщо відверто, то 
страху, що їхній бізнес згорнеться, 
у людей немає. Соціалка, про яку я 
розповіла вище, забезпечена.

Промислові товари. Помітила, 
що одягаються тутешні просто. На-
віть дуже просто. Щодо цін, то вони 
на німецькі зарплати, пенсії , за укра-
їнськими мірками, невисокі. «Гуля-
ють» у межах 19–40 євро за джинси, 
спіднички, плаття, светри, куртки. 
Коли знижки, ціни ще більше пада-
ють. Найдорожче взуття. Від 39 євро 
до 100 з якісної натуральної шкіри. 
Але, якщо вам не по кишені шкіра, 
купуйте замінник, і теж не прогадає-
те. Служити буде довго, оскільки тут 
до якості вимоги особливі. 

ПОБУТ

Німці люблять чистоту, порядок. 
Тому в першу чергу намагаються 
просто не смітити. У під’їздах іде-
альний порядок. Вхідні двері в них 
не металеві з кодом, як у нас, а скляні 
й зачиняються на ключ. Тобто, хазя-
їн кожної квартири має індивідуаль-
ний ключ, тому чужа людина просто 
так у під’їзд не потрапить. Для гос-
тей встановлені домофони. 

Сміття. У Німеччині давно стало 
нормою його сортувати. До контей-
нера відразу йдеш із трьома паке-
тами. В одному — паперова тара, у 
другому — відходи їжі, в третьо-
му — пластмаса, целофан. Скляні 
пляшки обов’язково викидають в 
контейнери за кольорами. Жерстяні 
баночки від пива та пет-пляшки від 
води здаються в магазинах. Авто-
мат проставляє на чекові суму зда-
ної тари і тут же в магазині під час 
покупки товару тобі мінусують цю 
суму. Людям вигідно, і вони із задо-
воленням йдуть здавати порожню 
тару. За один раз може набігти до 
десяти євро, а, як я вже попередньо 
сказала, за один євро можна придба-
ти 200 грамів ковбаси.

Різдво — свято особливе
До Різдва залишився місяць, а 

місцеві жителі вже повним ходом 
готуються його святкувати. Великі 
торгові точки вбрались у різдвяні 
прикраси. На найбільшій площі в 
підніжжі величавих Соборів, про які 
розповідала вище, розгортається ве-
личезний ярмарок, де буде представ-
лене розмаїття солодощів та іншої 
смачненької їжі, сувеніри. Для дітей 
уже облаштували атракціони. Поді-
бні ярмарки, тільки без атракціонів, 
працюватимуть по всьому місту. 
Люблять європейці це свято, а тому 
чекають з великим нетерпінням.

Галина ФЕДОРЕНКО
Луцьк – Ерфурт – Луцьк
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Неякісну вакцину з Росії на 
20 мільйонів зупинили
СБ України спільно з Державною ветеринар-
ною та фітосанітарною службою блокували 
закупівлю ветустановами неякісної вакцини 
від сказу на суму понад 20 мільйонів гривень. 
Правоохоронці встановили, що вакцина проти 
сказу виготовлена зі штаму завезеного з Росії та 
не відповідає заявленим характеристикам. За 
висновками експертів, використання неякісної 
вакцини могло призвести до неконтрольовано-
го поширення сказу в Україні.

Сім’я загиблого бійця 
отримала кошти на ремонт 
квартири
Благодійний фонд «Волинь-2014» продовжує 
надавати матеріальну допомогу родинам військо-
вослужбовців. Цього разу фінансово допомогли 
дружині та малолітній донечці луцького бійця 
Артема Карабана, який у 21-річному віці загинув 
від зброї терористів під час бойових дій поблизу 
Савур-Могили. БФ «Волинь-2014» оплатив частину 
ремонтних робіт у дитячій кімнаті. 

4,36
стільки мільйонів сімей за 10 місяців по-
точного року звернулися за субсидіями для 
відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг. Це в 5,1 рази більше, 
ніж у січні–жовтні 2014 року, повідомили в 
Держстатистики.
 

5

Подорожі

Чому мігранти 
їдуть до 
Німеччини
Дорожні нотатки редактора газети «Відомості»

Запрошення погостювати в Ерфурті — одному з міст колишньої Східної 
Німеччини — прийняла із задоволенням. Тим більше тепер, коли настільки 
прикута увага до цієї країни у зв’язку з потоком мігрантів. Цікаво було, що 
ж все-таки приваблює людей, і не тільки з Сирії, в їхньому бажанні посели-
тися у цій державі.

Багата Німеччина досить 
добре дбає про своїх гро-
мадян. Споживчий кошик 
порахований так, щоб 
людина при маленькій 
зарплаті, пенсії почувалася 
абсолютно повноцінним 
громадянином. 


