Прочитай! Передай далі! Розвивай себе і Україну!
Газета видається з вересня 2003 року

06.11.2008 – 13.11.2008

В єднанні – сила!

ВІКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП»
Я вважаю, що переважна частина
наших громадян мають уяву про закони, які існують у державі та наше про
судочинство.
Після довгих років тяганини із нашими судовими
інстанціями, які існують для того, щоб захищати наші
права, я вже й не впевнена, що це можна зробити за
допомогою судів.
В 2000 році мій нині покійний чоловік Воронцов
Микола Іванович розлучився зі своєю першою дружиною. У цьому ж році, звернувся до Вишгородського районного суду Київської області з позовом про
розподіл майна. Зокрема, мова йшла про дачу, яка
знаходиться неподалік від Києва. Найбільшим потрясінням для нього стало те, що дача вже була продана.
Це сталося за 7 місяців до розлучення. А кому ж було
продано та як? Продано було громадянинові Шмідт
Ігорю Юрійовичу. Купчу оформляв приватний нотаріус м. Вишгорода пані Голуб Людмила Андріївна.
Коли про це стало відомо, Миколі Івановичу прийшлося звернутися вже з іншим позовом до того ж
суду, а саме про визнання договору купівлі-продажу
майна недійсним. Тому, що цей договір був посвідчений з грубим порушенням законодавства. Була відсутня згода чоловіка на продаж спільного майна. Про
те, що чоловік або дружина не мають права продати
спільне майно набуте в шлюбі без згоди другої сторони знають навіть і діти в нашій країні.
Позов про визнання договору купівлі-продажу
майна було задоволено. Майно було повернуто колишнім власникам. Помилку нотаріуса Голуб Л.А.
було виправлено.
Після цього в 2001 році Воронцов М.І. знову подає
позов про поділ майна між колишнім подружжям.
Дачу було поділено навпіл. А це, в свою чергу, означає, що Воронцов М.І. та його колишня дружина
стали співвласниками зазначеного майна.
У цьому судовому рішенні про розподіл майна йде
мова про те, що Воронцову М.І. належить 1/2 будинку
з надвірними будівлями, що розташовані на ділянці
за № 27, за адресою Київська область, Вишгородсь-

кий район, с. Осещина, садове товариство «Ветеран».
Але недовго прийшлося користуватися цією половиною будиночка. Адже люди на чуже майно ласі. Випадково нам стало відомо, що весь будинок вже має іншого
хазяїна! А хто цього разу став власником і яким чином?
Відповідаю, Шмідт Тамара Кіндратівна (мати Шмідта
Ігоря Юрійовича). Їй були подаровані ВЕСЬ будинок з
надвірними будівлями і землею. Їй була подарована і
власність Воронцова Миколи Івановича. Уявіть собі почуття Миколи Івановича на той час! А оформлення здійснив той самий нотаріус, що і першого разу – Голуб Л.А.
Питання – на якій підставі та на підставі яких документів нотаріус оформив дарування чужого майна? Знову
для того, щоб виправити помилку нотаріуса Голуб Л.А.
прийшлося звертатися до суду. Ясна річ, що суд знову
ж таки виправив помилку нотаріуса і повернув Миколі
Івановичу його власність. І знову ж таки, але вже тепер
пани Штідти намагаються забрати ці злощасні півбудинку нечесним способом. І знову таки справа пішла
до суду. Але оскільки судовий розгляд ще триває, то
коментувати це питання я не буду.
Але виникає питання щодо діяльності нотаріуса! Неправомірне посвідчення угоди 2000 року (купівля-продаж садового будинку № 27 садового товариства
«Ветеран», с. Осещина, Вишгородського району) зійшло з рук нотаріусу Голуб Л.А. Друга угода (дарування)
стосувалася того ж самого майна. І знову нотаріус помиляється. З’являються думки, що пані Голуб Л.А. займає не своє місце чи в неї не достатньо кваліфікації для
здійснення своєї діяльності! Чи можливо питання тут
зовсім в іншому – може йде планована рейдерська діяльність з метою заволодіння чужим майном?
Прошу громадську організацію «Поступ» та відповідні компетентні органи розібратися в цій майже десятирічній історії. Дати мені спокій, щоб я мала
можливість спокійно жити, а не бігати по судах та
правоохоронних органах, захищаючи те, що по суті
захищати не треба. Оскільки право на власність в
нашій країні гарантовано Конституцією.

Н.В.Воронцова, член «Поступу»

Жить – значит действовать с энергией; жизнь – борьба, в которой надо драться
храбро и честно. (Николай Шелгунов, русский писатель 1824 – 1891 гг.)

ОПЯТЬ ВЫБОРЫ?
Вот опять наша страна
стоит на пороге очередных
перевыборов. Если честно, то
этот факт не вызывает уже никаких эмоций. Только глубокое чувство досады. Как
оказалось, это все на что способен наш народ. Да! Именно
народ! Потому что власть выбирает народ, а потом позволяет этой власти над собой издеваться. Мы все время
говорим об огромном потенциале нашей страны, который никак не реализуется – враги мешают. А может быть
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Новини «Поступу»
• Вступила в «Поступ»: Сердюк К.В. (рек. Ткаченко І.В.). На 06.11.2008 в «Поступі» – 215 чоловік.
• В середу 19 листопада планується розглянути
стан розвитку напрямку – Активна Громадянська
Позиція та обговорити подальші кроки.
• На середу 26 листопада планується проаналізувати стан справ в напрямку Відновлення й
підтримка Моральних, Духовних і Патріотичних цінностей та намітити подальші дії.
• На середу 3 грудня заплановано продовження
обговорення Моделі громадянської держави:
баланс прав і обов’язків громадян України.
Усі заходи по середах починаються о
19:00 за адресою: вул. Лабораторна, 11
ПОСТУП» З НАЙКРАЩИМИ
ПОБАЖАННЯМИ ВІТАЄ

З днем народження
Димитрову Оксану Володимирівну (9 листопада)
Анопрієнка Артема Євгеновича (11 листопада)
Садовнікову Людмилу Юріївну (11 листопада)
Тимофєєва Валерія Володимировича (12 листопада)
Косарєва Віктора Павловича (13 листопада)
Уважаемые Поступовцы!
Наш благотворительный фонд «Славянский
купол» проводит свою первую акцию. Планируется поездка 15.11.2008 в «Центр социальной, психологической реабилитации
детей», где в основном находятся дети до 5
лет, от которых отказались родители.
Центр находится в Дарницком районе.
Цель поездки – показ кукольного спектакля,
а также знакомство с нуждами детского
дома для оказания дальнейшей помощи.
Желающим поступовцам поучаствовать в
мероприятии в качестве волонтёров
фонда, а также помочь финансами, обращаться к Костину Игорю, тел. 8-067-93587-16 или Выговскому Виталию
8-068-123-40-60.

мы просто, утешаем себя этой мыслью об этом самом
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ПОСТУП»
потенциале? А может быть он, потенциал, закопан наІНФОРМУЄ
столько глубоко, что нам копать или выращивать его
На обговоренні, що відбулось 12.11.2008
надо не одно десятилетие или столетие? Ведь если було узгоджено єдину позицію щодо референдуму стосовно ліквідації Шевченківсьтолько вдуматься, что людей, которые сейчас руководят
кого району м. Києва., проведення якого
страной, называют политической, экономической, научзаплановано на 16.11.2008. Позиція «Поной и культурной элитой нашего общества (а нам за них
ступу» однозначна – ліквідація Шевченстыдно), то кто же тогда все остальные?
ківського району м. Києва недоцільна.
На дворе третье тысячелетие, а мышление средневековое. Странно. А может нам мешает рабская психо- зяина, с наслаждением пользуется всеми его благами
логия, которая так прочно сидит внутри каждого из нас, и мечтает ему отомстить. И что самое интересное, если
что, получив свободу, мы 17 лет не знаем, что с ней от хозяина достались еще и рабы, то этот самый бывделать. Ведь раб, оказавшийся на месте своего хо(Продолжение на стр. 2)
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ОПЯТЬ ВЫБОРЫ?

(Начало на стр. 1)

ший раб с таким же наслаждением будет унижать бывших «коллег» по несчастью, как и предыдущий хозяин.
И ВСЕ! Что изменилось? А, извините, добавился «демократический» лозунг «Деньги – это свобода».
Когда нам досталась независимость и эйфория прошла, встал вопрос, как решить задачу построения нового
государства, имея старые условия. Но, как выяснилось,
на протяжении всех этих лет мы только и делаем, что
пытаемся изменить условия задачи или поменять местами старые слагаемые. А, получив тот же печальный
результат и убедившись, что закон математики работает
безотказно, хватаемся за голову. А новых решений задач
как не было, так и нет. Многие могут возразить. Как нет?
Мы хотим, чтобы страна и люди в ней жили достойно!
Но, дорогие мои, это не условие задачи и, тем более не
решение. Это ответ, который подсмотрели в конце учебника. Потому что сейчас наши попытки построить государство со стороны выглядят примерно так:
• условие задачи – из физики;
• решение – из химии;
• результат – из математики (непременно астрономическая сумма),
• а решать доверили писателям.
Я думаю, что любой здравомыслящий человек понимает, что так не бывает. Но почему-то на протяжении всех лет строительства новой прекрасной
жизни мы уверены, что именно у нас это получится.
Так мало того, мы еще все время пытаемся заменить
учебники: физику на психологию, математику на философию и т.д. Пример? Пожалуйста!
Любимая задача – борьба с коррупцией. А вы когда по

городу едете, видели, какой лозунг красуется на плакатах? Если кто не видел, подсказываю: «Умный – не может
быть бедным!» Как Вам? Дорогие учителя, врачи, госслужащие не приближенные к высшим эшелонам власти,
рабочие, сельские труженики и т.д. разрешите вас «поздравить». В категорию богатых попадем или нет, пока не
ясно, а вот из категории умных, нас уже исключили. Так
как же не процветать коррупции, если никто не
хочет быть идиотом? И чему мы удивляемся, приходя
в госконтору, поликлинику, больницу, школу, институт и
т.д.? А тем более чему мы удивляемся, когда видим, как
народ рвется во власть. Ведь только там клерковская подачка вырастает до размера капитала. А если капитал
уже есть, то остается две проблемы: как его сохранить и
как его преумножить. Так зачем во власть привлекать
новые кадры? Они же могут помешать в решении вышеперечисленных проблем! Вот мы и наблюдаем, уже который год «сложнейшие манипуляции» по перемене мест
слагаемых. Потом в эфире звучит сакраментальная
фраза: «Ми зробили все, що змогли». И с чувством выполненного долга назначаются очередные внеочередные
выборы. А наше сознание опять раздирают внутренние
противоречия: что дешевле терпеть нынешнюю власть
или потуже затянуть пояса и вскармливать новую.
Так давайте наконец-то наведем порядок в наших
головах! И пока люди, идущие во власть, не поймут,
что это не шанс обогатиться, а возможность служить
Отечеству и народу, выборы так и останутся главной
отраслью нашей экономики.

Анна Цесаренко, член Исполкома «Поступа»

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Поздравляю «Поступ» и
редакцию с Д.Р. «Поступинформа». Правильным путем
идем, товарищи. Так держать. Пожелания на будущее:
Страничек добавить, Шрифт
увеличить и фотографии авторов делать цветными.
Ну а если серьезно,
думаю, что просто необходимо выделить из числа поступовцев консультантов по
отдельным темам. Я имею в виду темы, которые несут
сильный энергетический заряд и могут серьезно повлиять на восприятие действительности наших читателей.
Например,
финансово-экономическая
информация (особенно когда речь идет о статистике,
цифрах и фактах и нужна точность анализа данных),
психология, социология, политика, теология. Как пример можно взять один из последних номеров газеты
(№ 39 (254) и статью Л.Евстафьевой про ислам и христианство. Я могу долго спорить о выводах, которые
автор сделал в статье, но не буду, так как я сама многого не знаю. Могу только поделиться мнением очевидца-наблюдателя за жизнью мусульман, до которых

от меня 7 км (Сектор Газа) и периодически от них к нам
в городок Ашкелон долетают ракеты «кассамы» и
«грады», которыми стреляют «катюши» так, что проникают они действительно везде. Агрессивны, ненавидят
всех неверных, зазомбированы с малолетства, а кто не
зомбируется (женщины, в основном) запуганы до
смерти... ну да ладно, просто цитирую:
«...Им до всего есть дело: от возрождения национальной культуры до демократизации общества. Речь
идет не о рядовых прихожанах, а о мусульманском руководстве разных уровней. Они озабочены судьбой
своих народов, повышением национального самосознания, стремятся активно распространять ислам...»
Да-а-а-а, именно, так. Я не берусь комментировать
этот материал, для этого есть люди, которые хорошо
разбираются в вопросах теологии, и статья эта как пример для моего предложения. Показать материал консультанту по теологии перед печатью не помешало бы.
Почему я так обеспокоилась этим вопросом?
Потому что все мои знакомые прочитали хотя
бы один номер «Поступинформа», а это не
только Россия и Израиль. Это и Канада и США
и Франция и Австралия. Для них наша газета –
это лицо современной молодой активной

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЕРГОВЕ ЗАСІДАННЯ ВИКОНКОМУ №25 ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ПОСТУП», ЯКЕ
ВІДБУЛОСЬ 3 ЛИСТОПАДА 2008 РОКУ

На засіданні були присутні 20 членів Виконкому (при кворумі 13).
Відсутні з об’єктивних обставин: Гриценок О.,
Сліпак Н., Гончарук О. та Ткаченко І.
Секретар засідання – Антонюк Ю.
Ведучий засідання – Твердохліб М.
На засіданні Виконкому № 25 вирішено:
1. Встановити ціну за посвідчення члена організації «Поступ» в розмірі 30 грн.
2. Визначити групу з підготовки майбутнього
громадянського слухання щодо моделі Громадянської держави (баланс громадянських
прав і обов’язків) у складі: Твердохліб М. та
Єременко О.
3. Затвердити текст відкритого Громадянського
звернення громадської організації «Поступ» до
Президента України щодо судді В. Келеберди.
Наступне засідання Виконкому призначено на
понеділок 17 листопада 2008 р.
СИЛЬНА ОСОБИСТІСТЬ – СИЛЬНА
ОРГАНІЗАЦІЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА!
Анекдот от юридической фирмы «З.Е.В.С.»
Адвокат:
– Прежде чем огласить завещание покойного, я хотел бы задать вопрос его
вдове. Сударыня, не согласились бы
вы выйти за меня замуж?...
Тел.: 332-7686; 332-7696; (097) 604-4327
e-mail: zevs.consult@gmail.com
Украины, это определенный уровень и конечно
я очень хочу, чтоб уровень был выше и выше...
Многие из них эмигрировали в раннем детстве,
в год, в два, но помнят русский, украинский
языки, многие хотят сьездить, посмотреть на
родину. Есть такие, кто хочет бизнес делать в
Украине. В общем, как то так.
Сахаров сказал: «Смысл жизни в экспансии». Ислам
– это экспансия в почти совершенном ее воплощении.
Лидер мусульманского движения заявил: «Европу завоюем без взрывов, наши бомбы – это матки мусульманских женщин». Европа стонет – пришлось сокращать
пособия на детей и безработных, столько расплодилось.
И вообще, религиозный путь – это путь конфликта,
расчленения мира, ненависти. Он ведет от истины во
тьму и одинокие степи. Если представить мир в виде
колеса со спицами, то пути религий – это расходящиеся
из центра спицы. Мы все разбредаемся в разные стороны. А что в центре никто не знает до сих пор. Наверно
дырка от бублика или кольцо коллайдера...

Наталья Клименко,
член «Поступа»
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