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ПРО АВТОРА

Правди, правди шукай, щоб ти 

міг жити...

Біблія, Другозаконня 16:20

Нічого у світі не буває просто так…

Якось Людмила Миколаївна Атама-

ненко (керівник видавничого проекту «Україна в ІІІ тисячо-

літті. Традиції. Інновації. Ін вестиції», член Національної

спілки журналістів Украї ни, директор регіонального бюро

Українського наукового товариства краєзнавства, гераль-

дики та фалеристики, академік Української академії гераль -

дики) запросила інформацію про мене для видання про

євро пейський імідж нашої держави «Україна в ІІІ тисячо-

літті» — я надав автобіографію тощо. Нині даю адресу в

інтер неті, де є електронна версія книги, доступна за по -

силанням: http://who-is-who. com.ua/ bookmaket/ukrinvest -

2008/9/99 .

Там є інформація про мене — на 247-й сторінці другої

книги першого тому від 2008 року: «Особистість ІІІ ти-

сячоліття. національні лідери України». Стешенко Воло-

димир Володимирович — журналіст, член Національної

спілки журналістів України, консультант із валеології, під-

приємець, громадський діяч.

Книга спрямована на підняття іміджу України, розпов-

сюджується скрізь, у тому числі й по посольствах інших дер-

жав — тож нині не можна опускатися нижче взятої планки.

А вже в наступному виданні «Україна в ІІІ тисячолітті.

Традиції. Інновації. Інвестиції 2009» (на 420-й сторінці

третьої книги першого тому) мені доручили відкрити розділ

«Охорона здоров’я та довкілля» статтею «Від здоров’я



люди ни до здоров’я нації». Електронна версія книги (стат -

тя) доступ на за посиланням: http://who-is-who.ua/main/page/

ukr in vest2009/ 277/410 .

Дещо все ж таки подам: «Здоров’я — це наш неоцінен-

ний скарб, причому безцінний, бо ви ж за нього нічого не

платили, — вам це безкоштовно при народженні надала

Природа-Бог, батьки… То ми й повинні, просто зобов’язані

до Цього скарбу й ставитися з повагою, бережливістю, як і

до матінки-Природи, яка нас терпить та годує… 

У Конституції України (ст. 3, 27, 49, 50) в 3-й Статті

записа но: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, не-

доторканність і безпека визнаються в Україні найвищою

соціаль ною цінністю».

…Тільки здорові люди можуть утворити здорову націю,

яка зможе надати державі завзятий трудовий потенціал для

звершень і досягнень».

У статті наведенно деякі цінні поради від Ясновидця

Діда Петра та Ванги: «Людина — та, за кого вона себе має.

Коли зуміє змінити свої думки у бік добра, то зміниться все

в її житті».

Вдосконалювати свої знання корисно. Нама га юся,

маючи чудову базу вищої освіти (ще в могут ньому СРСР за-

кінчив Військово-космічну академію ім. О. Ф. Мо жайсь -

кого, з історією, що тягнеться ще від Петра I), розширювати

та поглиблювати знан ня у сфері здоров’я, відвідуючи кон-

ференції, проходячи курси. Наприклад, курси валеології
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проходив у знаменитого професора Володимира Юрієвича

Горчакова на базі факультету біотехніки й біотехнології

НТУУ «КПІ» в Києві.

Мудрість народу закарбована в прислів’ях та при каз -

ках — читайте за посиланням: http://abet ka.ukr life.org/

health.htm .

Наведу декілька:

Бережи одежу знова, а здоров’я змолоду.

Вартість здоров’я знає лише той, хто його втратив.

Здоров’я більше варте, ніж багатство.

Здоров’я за гроші не купиш.

Здоров’я — найдорожчий скарб.

Люди часто хворіють, бо берегтися не вміють.

Без здоров’я немає щастя!

***

Журналіст, член Національної спілки журналiстiв

України, консультант зі здорового способу Життя (валео -

логiї), підприємець, громадський діяч.

Уродженець Київщини (21 грудня 1967 року).

З дитинства плекає мрію: 

«Щоб усі жили щасливо, радісно і справедливо!..»

Для цього постійно здобуває знання в усіх сферах життя

та перевірені досвідом передає далі.

Життєве кредо: 

«Любіть Усе — і тільки тоді Все полюбить Вас! Будьте в

гармонії з навколишнім Світом. Не шкодьте Йому — і Він

Вам віддячить своєю службою. Не забувайте, Люди, робити

добро — і Ви відчуєте тепло у своїх душах...»

Формула успіху:

Щастя — то є гармонія з самим собою, Природою,

Богом.

Боріться за ПРАВду — Бог допоможе!!!

Влада дається для підтримки справедливого порядку, а не

для пограбування народу!
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Не обіцяй, коли не впевнений, що виконаєш обіцяне, адже

біль, який спричиниш іншому, рано чи пізно до тебе повернеться.

Хай щастить у здобутті та осяганні Істини!

Застереження:

Не роби зла. Воно — повернеться.

Як не на тебе, так на твоїх нащадків. Зло ніколи не при-

носить добра. А найбільше зло породжується заздрістю.

З дитинства Володимир замислювався над проблемами

буття людини, вивчаючи життя в його постійному русі, дис-

ципліни в школі, природу в усій її різноманітності… та дію

Закону Природи-Бога… Оскільки народився під знаком

Стрільця та Місяць був у сузір’ї Лева, щедро обдарований

Природою позитивними якостями: волею, має блискучі ди-

намічні, щедрі, горді й справедливі риси характеру…

У 1985 р. закінчив Фурсівську середню школу на Білоцер-

ківщині (за 100 км від Києва) з золотою медаллю, був комс-

оргом школи. Переможець обласних та республіканських

олімпіад з фізики, районних — з інших предметів.

Дуже переймався несправедливістю, яка була і є у

Світі… можливо, це й спонукало податися після школи до

найвищого військового закладу в Радян ському Союзі —

у 1990 р. закінчив Військовий інженерний Червонопрапор-

ний інститут ім. О. Ф. Можай ського (нині Військово-кос-

мічна академія ім. О. Ф. Мо жайського) у Санкт-Петербурзі

за спеціальністю «радіоелектронні засоби» з присвоєнням

кваліфікації радіоінженера. Брав участь у науковій роботі

та перший захистив диплом у вищому навчальному закладі

з теми «Експертна система прийняття рішення».

З 1990-го по 1992 р. проходив службу на посаді по міч -

ни ка начальника відділу військової частини 51429 Північ -

но-Захід ної групи військ (Прибалтійський ВО, Вентспілс,

Латвія). Отримав три посвідчення за раціоналізатор ську

робо ту. В 1991 р. закінчив курси в навчально-обчислюваль-

ному центрі ВО «Орловський завод КОМ ім. К. М. Руднєва»

за спеціальністю «техобслуговування ЦП КОК СМ-2М».
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До 1998 р. проходив службу у військовій частині А2299

(51260, центрального підпорядкування ГРУ ГШ України,

Броварський район) на посаді начальника Інформаційно-

обчислювального центру. Часто бував у відрядженнях

Украї ною як військовий дізнавач (слідчий) у розслідуванні

кримінальних справ військової прокуратури Дарницького

гарнізону міста Києва.

З серпня 1998 р. по липень 2010-го працював начальни-

ком інформаційно-виробничого відділу в ЗАТ «КамАЗ-

Україна» (Броварський район Київської області). Далі —

диспетчером віддаленого керування в ТОВ «УМТТМ» (того

ж району).

З 1999 р. став займатись міжнародною діяльністю. 

З 2000 р. — технічний директор міжнародної Програми роз-

витку «Промислова, агропромислова та інвестиційна інтег-

рація. Фінансовий сервіс. Осві та. Культура. Здоров’я. Пра -

во. Охорона й реалізація інтелектуальної власності». Член

Асоціації громадян України та країн Європи в Аргентині

«Єднання». Член клубу «Друзі Аргентини».

У 2001 р. Володимира Стешенка занесено до Золотої

книги української еліти (3-й том, 597-ма сторінка, тираж 

6-томника 25 тисяч примірників, частину тира жу надіслано

до всіх українських посольств). З верес ня 2001 р. зайнявся

підприємницькою діяльністю. Спробував себе у політичній

діяльності — у Чернігові став членом партії  реабілітації

тяжкохворих України.

Завжди відстоював позицію справедливості в усіх спра-

вах. 2002 р. балотувався до Верховної Ради України (22-й

номер у партійному списку). Проводив агітаційну роботу в

Чернігівській та Київській областях тощо.

У 2005 р. подав документи на балотування до Верховної

Ради України (4-й номер у партійному списку). У зв’язку

з про блемами перереєстрації партії проводив по всій Украї ні

агітаційну роботу за БЮТ, єдину команду, яка заявила, що

справедливість є, та намагається її відстоювати, тому що без

Божої справедливості народна держава не зможе роз виватись.
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Копія листа Голові Верховної Ради України

Литвину В. М.



Тоді ж започаткував громадський проект ДРУГ (Ду-

ховний розвиток українських громад), направлений на від-

родження знань наших предків для побудови щасливого

життя.

Володимир Стешенко — співзасновник Всеукраїнських

громадських організацій «Дар», «Плеяда», «Оріон-М», був

членом правління Благодійної ор ганізації «Щедрість». Ак-

тивно займається журналістикою (друкується у виданні

«Журналіст України», газетах, інтернет-виданнях тощо),

громадською та просвітницькою роботою, благодійністю

(допомога лю дям, друк і розповсюдження літератури, на-

правленої на підняття духовності та добробуту народу).

Постій но підтримує на висоті духовний рівень, чесний і спра-

ведливий у дружбі та у ділових стосунках.

Запрошує небайдужих людей до тривалої та надійної

співпраці на ниві підняття духовності, добробуту й справед-

ливості. Любить дітей, природу, життя… Нині проживає

з сім’єю в Києві.

На жаль, відповіді на цей лист я так і не дочекав ся, щоб

додати її у книгу, хоча голова сільської ради села Дивин

Леонід Матвійович Святненко казав, що йому телефону-

вали з Верховної Ради України…

Можливо, треба організувати збір підписів під звернен-

ням до можновладців про гідне вшанування пам’яті леген-

дарного Цілителя-Ясновидця, бо це народна справа, а то

поодинокі листи, бачу, не можуть «підняти цілину», а для

держави в цілому, знаю, — це важливо…

Держава сильна тільки своєю монолітністю в усьо му, у

т. ч. й у визначенні державної мови! Деякі люди, й з однією

мовою не можуть упоратись, а ще хочуть впровадити дві

державні. Ніхто ж нікому не забороняє вивчати хоч і сто

мов. Але наша мова українська, наймелодійніша у світі, так

чудово звучить із вуст знавців, має бути у кожному куточку

країни захищена та пошанована достойно.
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Скажете людям правду — 

і країна буде в безпеці.

Авраам Лінкольн

Я знаю, як вони живуть, чим «дихають», що собі дума -



ють і закликаю до добра й згуртованості заради майбут -

нього, не бути байдужими до справи вшанування пам’яті

видат ної Людини, Цілителя та Пророка — Петра Демен -

тійовича Утвенка, а також узяти до виконання Його мудрі

та дієві (що важливо!) поради, опубліковані у цій книзі!

З повагою, Володимир Стешенко.

ПРАВ-ДА — кОРисНА для ЗдоРов’Я!

483


