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24 ЛЮТОГО РОСІЯ НАПАЛА НА УКРАЇНУ! ПАМ’ЯТАЄМО!

Панувати 
не над кимось, 
а на своїй землі.

Дмитро Донцов
український політичний діяч, 

один із перших керівників Союзу визволення України (СВУ), 
головний ідеолог українського інтеґрального націоналізму

1883-1973 рр.

ЧИ НА ЧАСІ ПЕРЕЙМЕНОВУВАТИ ВУЛИЦІ, КОЛИ ЙДЕ ВІЙНА?

НАШІ ЗА КОРДОНОМ

Одним із моїх найулюбленіших предметів у школі 
була історія. Чому? А все просто. Не знаючи минулого, 
не побудуєш майбутнього. Те, що сталося 24 лютого, 
закономірний хід подій, прогнозований та неминучий. 
Чому? – це питання іншого видання, і ми його розгля-
немо обов’язково. Мета цього матеріалу трохи інша. 

Та вже нам на голову вилили відро з окропом, а потім 
одразу з холодною водою під назвою «Ірпінь, Буча, 
Маріуполь і.т.п ». Чому ми досі не оговтались від сну?! 
Одного разу нас будило в 2014-му, другий раз - чотири 
місяці тому. До нас в дім постукала війна, жорстока 
війна, підступна війна, війна без правил, понять, зако-
нів, а ми боремося з вітряками у вигляді переймену-
вання вулиць. Як у корінного киянина, людини з двома 
вищими освітами, дізнавшись про зміни в назвах вулиць, 
щоб описати рівень обурення, я не знайшов слів. Я 
чітко розумію, що все, що пов’язано з країною-агресо-
ром, повинно бути прибрано – так і коментує секретар 
Київради Володимир Бондаренко, який стверджує, що 

Заступник міністра внутрішніх справ України 
Мері Акопян повідомила, що з 24 лютого з України 
виїхало понад 6,2 млн осіб. Усіх цікавить, як наших 
українців приймають за кордоном різні країни і як 
наші громадяни почувають себе на чужині. Сьогодні 
ми дізнаємося особисту історію і досвід моєї рідної 
сестри.

в нього багато «роботи», бо під п’ять сотень об’єктів 
потрібно перейменувати. Я так думаю, що коли він це 
зробить, рОСІЯ має капітулювати. Спочатку треба займа-
тися важливішими справами. Наприклад, реформами в 
країні, які дозволять мінімізувати корупцію, налагодити 
процеси, запустити фінансову «кров» в бюджет кра-
їни, допомогти бізнесу працювати, щоб сплачувались 
податки, на котрі має не тільки існувати країна, творити 
опір в війні, а ще мати можливість довести Світу, що 
Українці – це нація з європейськими цінностями. А ми 
займаємося перейменуванням вулиць. До речі, вищез-
гаданий діяч мав підозру у підробці свого диплому для 
отримання посади, та мав сісти за грати.

Так ось до чого дійшов маразм: ми змінюємо фран-
цуза Ромена Ролана на француза Жуль Верна, письмен-
ника-американця Драйзера на письменника-амери-
канця Хемінгуея. Хочуть змінити назви вулиць в честь 
українців Кирпоноса, Дубініна, Волкова. Також зава-
жає уродженець Києва, письменник зі світовим ім’ям 
Михайло Булгаков, до речі з «поваленням» останнього 
починаються обурення киян. До відома, наш мер, за 
якого я, як і більшість, голосували, народжений в Кир-
гизії, яка входить разом з окупантом до ОДКБ, то може і 
Віталія Кличка перейменуємо? 

- Вікторіє, розкажи, будь ласка, де тебе застала 
війна? Що ти робила в цей перший жахливий день?

- Насправді для мене місяць лютий 2022 року став 
самим найлютішим, суворим та жорстоким у моєму 
житті. 24 лютого війна застала мене у місті Київ, у моїй 
квартирі, де тихо і мирно спала моя родина, до тієї миті, 
як пролунали перші вибухи. Чесно кажучи, мабуть через 
захисну реакцію організму, я сьогодні погано пам‘ятаю 
свої тодішні дії. Можу сказати, що паніки як такої не 
було, бо мені здавалося, що це якийсь жарт, якесь непо-
розуміння і незабаром все стане на свої місця. Але ж як 
я сильно помилялася.

Фінансова складова перейменування дуже цікава. За 
останніми даними в Києві «прописалось» приблизно 1,4 
млн юридичних осіб, перейменування вулиць тягне за 
собою перереєстрацію документів, яка коштує мінімум 
3000 грн, частина - нотаріусу, частина - державний збір. 
Підрахувати кількість компаній, що мають провести 
зміни важко, але порядок цифр, що на це буде витра-
чено, базується більше ніж сімома нулями. Я промовчу 
про зміну таблиць із назвами на будинках, демонтажів, 
дорожніх знаках тощо.. Можливо, за ці кошти краще 
придбати байрактар для ЗСУ, на який «скинулися» 
литовці, чи збирає Притула?! 

Чи посміли б наші «брати» кацапи та бульбаші втор-
гнутися на землі нашої рідної неньки, якби ми, напри-
клад, за рейтингом ВВП були в десятці лідерів країн 
Світу, а не за межами кращої півсотні, та мали б потужне 
озброєння, та не було такої кількості «освічених» про-
дажних можновладців!? Це ще раз вказує і доводить, що 
треба займатися економікою, а не базікати. 

Влада в котрий раз хоче «кинути» бізнес/народ, чи 
самих себе, питання в котрий раз залишається відкри-
тим!?

_____________________________________________________

- Коли ви вирішили виїхати із Києва?
- Дві перші доби війни ми провели вдома, спостері-

гаючи за розвитком подій і спілкуючись зі своїми рід-
ними. У перші дні кількість обстрілів міста зростала 
кожного дня. Зважаючи, що біля нашого будинку роз-
ташовано три військові об’єкти, і дивлячись на те, як 
сусіди пакують валізи у свої автомобілі, ми вирішили 
виїхати з Києва до родичів у район Білої Церкви. У 
родичів ми довго не затрималися. Порадившись з роди-
ною, ми вирішили їхати до Нідерландів, де мешкає моя 
двоюрідна сестра.

Андрей Сметаненко
        член ГО «Поступ»

Олег Альохін
    член ГО «Поступ»

https://www.facebook.com/andrey.smetanenko
https://www.facebook.com/aliokhin


- Чи була важкою дорога?
- Так. Дорога була дуже важкою. По-перше, у нашому 

легковому автомобілі було п’ятеро дорослих з водієм, 
однорічна дитина та ще собака. По-друге, дальність 
переїзду складала 2 тисячі кілометрів. Лише з України 
ми виїжджали дві доби. Спочатку дісталися до Івано-
Франківська. Прибули в притул до початку комендант-
ської години. Ночували у квартирі, яку ледь вдалося 
зняти через OLX по дорозі. Кордон з Польщею пере-
тнули у Долгобичув-Угринів майже без пригод, хоч і 
черга на кордоні була дуже великою. Запам’яталися 
волонтери, які на кордоні пропонували усім гарячі 
напої, їжу і товари гігієни. У Польщі нас теж зустрі-
чали волонтери, які знову ж таки пропонували допо-
могу та товари першої необхідності. Запитували, куди 
прямуємо, чи потрібна ночівля. Слід зазначити, що усю 
дорогу нас супроводжували друзі і родичі, які пропо-
нували нам різні варіанти допомоги. Перетнувши кор-
дон, ми вже мали заброньований готель у місті Лодзь і 
кімнату в квартирі у друзів. До Лодзю ми дісталися вже 
запізно. Наші друзі підготувалися до нашого прийому, 
купивши і передавши нам вечерю у готель. Незважа-
ючи на гарні європейські дороги, все одно наступного 
дня ми змогли дістатися лише до Німеччини, і ми були 
змушені самостійно шукати готель у Дрездені. Готелі 
шукали за допомогою Google maps. У першому місць 
не виявилося. Другий готель зовнішньо виглядав дуже 
дорогим. Проте, зважаючи на втому, ми вирішили, що 
буде як буде, будемо платити. Ми не помилилися, вар-
тість двох номерів на одну добу складала 360 євро. Але 
при оформлені номеру працівник ресепшну, побачивши 
звідки ми, зателефонував керівництву і сказав нам, що 
вони віддають нам обидва номери за 90 євро. Наступ-
ного дня, о 21-й годині, ми нарешті доїхали до Нідерлан-
дів, до міста Гронінген.

- І де ж ви там зупинилися у перший день?
- Нас чекала вільна квартира моєї сестри, яка 

завчасно її звільнила для нас. Здивувало те, що наступ-
ного ранку до нас завітав сусід. Англійською мовою спи-
тав, як наші справи, як ми почуваємося і чи є у нас якісь 
потреби. Ми подякували за турботу і сказали, що допо-
мога нам непотрібна. Проте, він все одно почав пропо-
нувати нам гроші. Очевидно, що гроші ми не взяли. Але 
сусід виявився дуже наполегливим і все одно передав 
100 євро через мою сестру Антоніну. Тоня нам пояс-
нила, що відмова Нідерландцям у їх бажанні допомогти, 
їх ображає і вважається неввічливим вчинком. Наступ-
ного дня над нами узяв шефство власник піцерії, що 
була розташована на першому поверсі нашого будинку, 
Луіджио. При першій зустрічі з нами він дав 300 євро і 
сказав, що все меню його піцерії для нас безкоштовне. 
Але ми не звикли до такої благодійності і відчували себе 
від того некомфортно. Розуміючи це, він ловив нас на 
вході у будинок, брав за руку, заводив до свого закладу 
і грузив нам по три піци, напої, полуницю та інше. Якщо 
ми не заходили, то він заходив до нас сам і витягував 
когось з нас на двір і передав нові пакунки їжі. Коли 
у нас зламався автомобіль Хундай Елантра, він допоміг 
дістатися до СТО і сплатив за ремонт. Слід зазначити, що 
послуги СТО у Нідерландах дуже дорогі, лише змінити 
олію на нашому авто коштувало 500 євро. Скільки він 
заплатив за весь ремонт, ми так і не дізналися. Потім 
виявилося, що я у Києві забула зарядку від свого ноут-
бука. Та коли ж про це дізнався Луіджио, він одразу ж 
приніс мені нову.

- Які дії прийшлося вчинити, щоб легалізуватися 
в країні? На скільки це було важко.

- Для нас це було зовсім не важко, через те, що нам 
допомагала моя сестра, яка знала усі необхідні для 

цього дії покроково. Наступного дня по приїзду ми 
записалися на зустріч з Хементою, це місцевий муні-
ципалітет. Де згідно з параграфом 24 нам було надано 
статус тимчасового захисту і видано BSN-код. Для цього 
у нас запросили закордонний паспорт і свідоцтво про 
народження дитини. При відсутності закордонного пас-
порту приймали внутрішній паспорт громадянина Укра-
їни. З Хементи ми вже вийшли зі статусом тимчасового 
захисту. У BSN-коді нам вказали місце реєстрації, яким 
визначили квартиру моєї сестри, де ми зупинилися. 
Якщо б у нас не було місця проживання, то нас би посе-
лили у житло від муніципалітету. Також житло надає 
червоний хрест. Наявність BSN коду надає право вла-
штуватися на роботу, відкрити рахунок в банку, отриму-
вати грошові виплати та базове медичне страхування.

Слід зазначити, що нас у невелику двокімнатну квар-
тиру заїхало четверо дорослих і двоє дітей. За нормами 
Нідерландів така квартира призначена для проживання 
двох осіб. Тому через пару тижнів ми звернулися до міс-
цевої волонтерської організації з проханням замінити 
житло. Наступного дня нам запропонували двоповерхо-
вий будинок в провінції Фрісландія. Ми погодилися і у 
той же день переїхали. Будинок нам дуже сподобався. 
У ньому було все необхідне для життя. У наше розпоря-
дження ми отримали, окремо розташований будинок з 4 
кімнатами, кухнею і залом. Також у нас є своя облашто-
вана прибудинкова територія. Поряд з нашим будинком 
є приміщення, де знаходяться велосипеди і де усі укра-
їнці можуть їх брати в користування. При цьому примі-
щення завжди відкрите, береш велосипед на необмеже-
ний час, коли завгодно, і ніхто не веде ніякого обліку. 
Покористувався, поставив назад.

- Чи отримували ви ще якусь допомогу від дер-
жави?

- Так. Після переїзду ми пройшли повторну реєстра-
цію місця проживання в місцевій Хементі. І наступного 
дня нам додому принесли банківські картки. На картах 
вже були гроші, які держава виплачує у вигляді допо-
моги.

- Я знаю, що зараз усі в родині, крім тебе і Каріни, 
працюють. Як вдалося влаштуватися?

- За нами було закріплено працівника соціальної 
служби, яким виявилася жіночка досить зрілого віку, 
77-и років на ім’я Кобі. Звернувшись до неї з проханням 
працевлаштування, ми отримали пропозицію, з якою 
одразу погодилися.

- А як Каріна потрапила до школи?
- Після нашої реєстрації до нас почали надходити 

листи від різних державних установ. Прийшов лист із 
запрошенням пройти безкоштовний медичний огляд 
і стати на облік до сімейного лікаря. Також надійшло 
запрошення зробити безкоштовну вакцинацію від 
КОВІД, за бажанням. У листі було написано, якщо не 
бажаєте, то просто розірвіть даного листа. Приємно, що 
відсутність вакцинації у Нідерландах не обмежує права 
громадян, як у нашій Україні. Також отримали листа на 
термінове оформлення дитини до школи, що ми і зро-
били.

- Які враження у Каріни від школи?
- Їй дуже подобається. Класним керівником призна-

чили вчительку з України. Розпочали навчання з інтен-
сивного курсу Англійської і Нідерландської мови. Усі 
необхідні для навчання речі і приладдя видають. Нам 
видали канцтовари. У кого немає гаджету для прослухо-
вування навчальних лекцій, пропонують шкільний ноут-
бук. До школи і зі школи Каріну возять на легковому 
авто. Для однієї неї муніципалітет виділив одне авто з 
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водієм. У нас в країні не кожен директор має службову 
машину з водієм.

- Розкажи ще трохи про вартість продуктів у 
магазинах? Яке їх розмаїття і якість?

- Продуктів дуже велике розмаїття. Ми досі не розі-
бралися з усіма. Часто відкриваємо для себе щось нове. 
Що стосується основних продуктів, за якими можна 
порівняти вартість, то картопля коштує 2 євро за кг, 
яблука від 2 до 3,50 євро, хліб 1,90 євро, молоко 90 
центів. Є гречка, коштує 3 євро. У кафе невелика піца 
коштує від 10 євро. Філіжанка кави 3 євро. Цікаво, що 
воду в Нідерландах ніхто не купляє через те, що вжива-
ють воду з крана, яка придатна для пиття.

- Які умови надання медичних послуг?
- Якщо ти не працюєш, то за наявності коду BSN ти 

маєш базову медичну страховку від держави. До неї 
входять усі медичні послуги, окрім стоматологічних. 
Загалом різницю між медичними закладами і самим 
обслуговуванням передати неможливо. Це як різниця 
між пеклом і раєм.

- І на останок, що хочеться сказати? Як тобі 
Нідерланди.

- Перше враження про Нідерланди, ця країна вигля-
дає дуже компактно завдяки вузьким вулицям і ляль-
ковим будиночкам. Дуже доглянутий кожен шмато-
чок землі, усюди висаджені квіти, також дуже багато 
тварин, великих птахів типу качок, диких гусей. Біля 
нашого будинку велике поле, де стрибають великі зайці, 
пасуться корови, коні й маленькі поні. Дивлячись по сто-
ронам, розумієш, наскільки тут все продумано. Маленькі 
деталі створюють відчуття, що про тебе всі турбуються. 
Щодо нідерландців, то це люди, які завжди виглядають 
щасливими. І справді здається, що вони вельми задово-
лені своїм життям. Де би я не була, у магазині, у банку, у 
громадських місцях, у мене завжди виникає відчуття, що 
мені скрізь раді. За час мого перебування в цій країні, 
я вперше відчула стабільність, коли ти зовсім не замис-
люєшся над тим, а що буде завтра, і це відчуття мені 
надає душевного спокою і гармонії. Проте, в моєму спо-
кої і гармонії є одне «АЛЕ» - я дуже хочу і обов’язково 
повернуся додому! А мій досвід надбаний у Нідерлан-
дах допоможе мені у питанні, кому довірити управління 
країною, щоб вона стала Великою Державою.
_____________________________________________________
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