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1. King Gettiv Antiras - перемігший Tsarya Dariya in 513 year to Khrista. 
2.King Burvista - which created two million country Getto-Дakiv in 44 year. 
3. King of Getto-Дakiv Dekebal - which compeled Rome to pay tribute Getto-
Дakam. 
4.King Gettiv Doriket - he  had regretted of the  beaten 100000 army  of 
Makedoniya into Besarabii in 292 year. 
5.Metropolitan Gotha Ulfila - which created ancient German  written language in 
341 year. 
6.King Askold - which discovered itinerary «із варяг into греки», beat Khazar in 
850-860 years and made first out of Konstantinopolem all-round agreement (873-
874 years) with Konstantinom Porfirorodnim. Into these years is created first 
Rafelshtettenskii custom status of, dated time of King Karliomana (880) or 
Liudovika German (876), what was established customs from commodity, brought 
with Rusi to Bavarii (OF V.VASILEVSKII, Ancient Trade Kyiv with 
Regensburgom). In 846 year Arab Ibn-Хurdadbeg, Chief  Post-mail in Iran, into 
his glorious «Book Highways and Tsar’s Lands»  have painted international 
character the commerce of past days, when Empire of Karla Large and his 
beneficiaries was connected with empire Tanga, China. Itineraries conducted 
across Rain, Dunai, Khozariiu, Volgu, Caspian sea, Middle Asia, Samarkand. 
Merchants, what went this by means of, spoke by different languages: Persian, 
Greek (Romanian), Arabic, Ancient French, Spanish, Slavonic. (!!!) 

 
7. Princess Olga (Khelga, and after Baptism - Olena) - which have made few 
conditions with  Vizantieiu in 945-964 years and easily agreeded  subsequently 
communion with Tsar Ottonom Large, what in opinion P.KOVALEVSKOGO 
attests about regal origin. She alone had traveled all country and established the 
norms of taxes - «ustavу», «uroki», «broki», «dani» (all its is in annals); Was 
division between state revenue and the property of prince (two parts of tribute went 
on Kyiv, and one - on Vishgorod); she established «lovysha» on all earth and 



«perevesisha» on Dnipro and Desni - taxes were paid by furs («kunami»), which 
very were appreciated in Europe and into Arabic World. She has established 
«znamenia» (of bortni woods - Beekeeping), It is by the way, commerce by wax 
settled Rafelshtettenskim by treaty. Her ambassadors arrived into 959 to Akhena 
and into 961 got to Kyiv bishop Adalberg which for his tour gained award from 
Ottona 1. 
8. Prince Yaroslav 1 Wise -  which restored the borders of country toward finnish 
земель (built city over West Dvinoiu Iur’ev/Dorpat - Turtu up-to-date), backed 
ancestral communion with Germany (his son Svyatoslav was married with the 
sister of  Trirs’ Bishop Burgarta, and one other son - with daughter Saxonskii 
Mark-Graf Ottona from Orlyagmundu). He inherited the ties with Skandinaviya, 
army of Skandinaviya have took part into all main his Wars (!!!). In him abided 
norwegian King Olaf II Holy, coerced to leave his country, and his son Olaf II 
Magnus, following King Norway, was educated in Kyiv. Yaroslav was married 
with the daughter of Swedish King Skotkonunga Olafa Ingigerdoiu by Іryna. And 
his daughter Elisaveta was married with Garoldom-Gardrada, the kinsman of King 
Olafa. In order to acquire her arm, he by troops have broken  the shores of 
Seredzemnogo sea, as real Viking, and in honor of her composed song,  in its he  
has admired «Russian girl with gold hryvnia on neck which disdains him». Having 
received norwegian throne, Garald married Elisavetoiu. Afterwards he earned fame 
in Christ’s Walks and perished in England having arrived there with army 
Vilgelma Zavoiovnika. Is list that Elisaveta after his collapse married King 
Denmark, Svenom Ulfsonom. It is interesting that sons of knocked King England 
«Iron lateral side» Edmund and Edvard abided in Yaroslava in Kyiv. 
 
9. Prince Volodymir Monomah (1113-1125) _ administerring ¾ the territory of 
Ukrainian country (Kiivshchinoiu, by Voliniu, Turovo-Pinskim’s earth, 
Pereyaslavshchinoiu, Smolenshchinoiu, Novgorodskoiu earth, Povolzhyam, 
Minsk’s earth), was married with princess Gitoiu, the daughter of King England 
Garalda II, and they  had son Mstislava-Фedora-Garalda, which married in 1095 
year with the daughter of Swedish King Ingvara, Khristinoiu. His «the Pouchenie 
children» has several similarity with the science of English bishop Leofrika, close 
to King Edvarda (well-known advice - «to be attentive to foreigners, to merchants, 
because every of them bears on world to boon or adversity fame (information)»). 
Therefore interesting such fact, what when into Regensburzi the attendants of 
Monastery - shkoty built cathedral Sent Yakuba and Gertrudi, however of lastly 
that building did not was not adequate of funds, then despite difficulties of and 
danger they had send to Kyiv and gained there from «King» and his nobleman 
precious fur. Together with by team merchants they recured to Regensburgu and 
completed Cathedral which stands and now. 
10. Prince Mstislav-Фedir-Garald (1125-1132) - kept strongly direction by 
country using large awe among  people. His daughter Ingeborga alighted for 
Danish Prince of Kanuta II, King Obotritiv, and daughter Malfrid - for Norwegian 
King Sigurda II, celebrated the hero of Christ’s Walks, and after his death she 



married with king Denmark Erikom by-Еmunom, brother Kanuta. Her son 
Valdemar First Large was by glorious king Denmark. 
11. King Danilo Galitskii -  united for 40 years «Roman’s State», managed its to 
capture having avowed Leadership Gold Ordi. His country accepted «Kings» Papa 
Roman in 1246 year (see letters to Magistra Tevtonskogo Ordenu). He conducted 
persistent fight with «Tatar’s people» and put tradition orientation on Europe. 
12. Great prince Litovsko-Рuskii Olgerd (1341-1377) - talented organizer, what 
D.DOROSHENKO named very talented. Main - 9/10 Belorusiya’s people and 
Ukrainian, which  entered to new country, it made primarily itinerary of peaceful 
agreements behind condition «Old do not impair, news do not introduce». Olgerd  
took Ukrainian organisation military, system constructions Fortesses, economy, 
and in state practice were captured Ukrainian terms - «tiun», «namisnyk», 
«kluchnik» and others. Into this time Andrii Olgerdovich Polotskii made treaty 
with Ordenom. 
13. King Lithuanian and Ruskii Vitovt (1382-1430) - backed founder independent 
from Gold Ordi Crimean Khanstva Khaji-Gireya and gained from him brevet about 
abjuration in favour Principality «Historic rights» on Ruskii earth. He constituted 
Bilgorod and Blacken garden over valleys Dnipro and Khajibei (up-to-date 
Odessa), through which was exported bread to Vizantii. Hereby  Right Side 
(Pravoberezhna) Ukraine by again mastered Black Sea. In 1429 year on gorgeous 
Congress into Lutsku Caesar Sigizmund requested Vitovtu crown, however Vitovt 
directed it to Yagailo which already was King Poland. Into 1406  post-mortem 
Kipriyana Vitovt asked Patriarch to ordain several metropolitan Kyiv, however got 
Fotii and apprehended expensive goods from Kyiv left for Moscow. Vitovt give no 
sneer over him design of and 15 November 1415 year assembled into Novgorodi 
the cathedral of bishops and ordained Grigoriya Tsimbaliuka which in Konstantsi 
in the attendance of princes and Captains from Lithuania, from Tatar’s Khan, 
Large Novgoroda enunciated Presentation address to Pope, in which expressed 
hope on return Unit Eastern and West  Church  across cathedral convocation with 
participation of great God-Teachers and adepts with of both sides, its would like 
many orthodox and holders Yagailo and Vitovt (!!!). 
14. «Without crown King Ukraine» Kostyantin Ostrozkii (1527-1608) - backed 
ab initial affair Unii, however with «artikuls»-conditions, on its Ukrainian Church 
can team up with Roman: 1) preservation ceremony; 2) prohibition Catholics to 
take away orthodox church; 3) prohibition to pass on Latin ceremony; 4) to make 
equal orthodox clergy in rights with roman; 5) message in affair Unii Patriarchs; 6) 
message about that Moscow and Moldova; 7) the reform of the domestic affairs of 
Orthodox church; 8) discovery шкіл for orthodox clergy. Then he recured to 
convocation against- Unii - Orthodox cathedral in Beresti, however on this 
cathedral King Poland not turned of attention therefore prince Ostrozkii drifted 
together with Calvinists searching of support. In 1599 into Vilni happened General 
Conference, where from orthodox Aristocracy prince Ostrozkii, and prince 
M.RADZVILL – Calvinist’s Aristocracy. However of spiritual circle demanded 
blessing Patriarchs, and it give no and Conference thereon and ended. The sons of 
prince Ostrozkogo became Catholics. Prince Ostrozkii was by socket more 1000 



Churchs in his estates and in 1570 years put into Ostrozi High Schooling, Ostrozku 
Academy, and 1581 gave first complete Bible in Eastern Europe. After 1608  
Academy came in decline and on its place was constituted Iezuit’s College. 
15. Chief (Vatazhok) rebellion Nalivaiko - administered almighty protest 
Ukrainian  against Polish Aristocracy. 
16.Chief (Vatazhok) rebellion Loboda - united peasants, Ukrainian Aristocracy 
and citizens against Poland policy. 
17. Hetman Samiilo Kishka (1600-1602) - attained from the polish government of 
granting Cossacks « Mistakes» and drove Cossacks on Moldavia and Livoniiu. 
18. Chief (Vatazhok)  rebellion Bolotnikov - drove Cossacks on Moscow, however 
was broken. 
19. Hetman Petr Konashevich-Сagaidachnii (1616-1622) - created indeed 
Cossack’s army and with 20 000 army approached to Moscow having combined 
interests of Cossacks, citizens and clergy. However Him Zaporizhzhya cast off, as 
irresolute with Hetman. 
20. Hetman Taras  Fedorovich Tryasilo (1630) - Broke the enemy of Cossacks of 
Konetspolskogo with polish armies. 
21. Hetman Іvan Sulema (1635) - returning from Black-Sea Walk destructed 
Kodak beside mouth Samari and annihilated Guard. 
22. Chief (Vatazhok) cossacks Pavlo But-Pavliuk - heaved rebellion on 
Pravoberezhnii and Livoberezhnii Ukraine.  
23. Chief (Vatazhok) cossacks Dmitro Gunya - captured 6000 Staff  Cossacks and 
Bogdana Khmelnitskogo. 
24.Archbishop Iosafat Kuntsevich (XYII st.) - enlisted to Unii prince Rutskogo-
Сokolinskogo, Novgorod’s Chief over troops Skumina, Tishkovicha, Trizniv, 
Meshkiv, however orthodox people  killed him into Vitebsku and this death «made 
awe for Uniiї among  Polish citizenship … changed in basis its view Apostolskoi 
Capital on Uniu and its supporters» (into 1632 was 3 mill. Accurate). 
25. Archbishop Meletii Smotritskii – Initiated into 1628 Cathedral into Gorodku, 
Rivenskogo area, on Volyn, where Archimandrite  Kievo-Pecherskii Petr Mogyla, 
bishops Isaak Boriskovich and Paisii Ipolitovich, metropolitan Iov discussed 
articles Smotritskogo, six differences between West and Eastern Churchs : 1) 
advent Dukha Holy from Ottsya and Son; 2) Hell; 3) bliss right-man  after 
departments soul with body; 4) Significance Pope; 5) bread without brine; 6) 
communion beleivings from Body and Blood Khrista. It is interesting, what 
decreed for consideration articles to assemble Cathedral from spiritual and 
mundane people, what and happened 13 August 1628. In Kyiv and condemned 
«Аpologiu peregrinacii  to East countries» (personal impressions Smotritskogo 
from tour to Tsar-city’s  Patriarch poisoned Protestant’s ideas, and where has no 
truthful belief) which solemnly annihilated. However into «Ektezise», which 
Luzhitskii believes «best by work», Smotritskii gave worthy answer and passed on 
officially in Uniu. 
26. Metropolitan Petr Mogyla (1634-1647) - Archimandrite  Kievo-Pechersk’s 
priory and modernized Fratertnal schooling on the example of West European 
College (up-to-date «Kievo-Mogilynska Academy»). He counterchecked 



Kopistinskomu, advocate reversion under Moscow, and also corresponded with 
Pope Uranom YIII in the affair of establishment Ukrainian-Бiloruskogo 
Patriarchatu, and into 1636 accosted Fratertnal with appeal call it square with 
Uniat’s people and advised well to balance affair Patriarch. Orthodox put condition 
- approbation Patriarch and affair did not go, and Kopinskii «anecdotes» about 
Uniat’s Mogyly compeled 150 Monastery’s people from Poltava priories to 
emigrate to Moscow Region, where them scattered on priories. 
27.Hetman Bogdan-Зinovii Khmelnitskii (1648-1657) - proceeded «Rusku State» 
which cattily devastated Moscow Kingdom resting against the petition of military 
aid. 
28. Khan Crimean Mengli-Гirei - which ceded twelve best  Murz  the Hostages 
Cossacks, in order to have opportunity to say Khmelnitskomu relatively his unite  
with Moscow that «its unit  will be eternal enmity to Cossacks and to the Moscow 
of from all adjacent countries, between which Malorosiya behind plight its is first 
and stationary assemblage, or foothold, convenient for invasion adverse, their 
battles and annihilation nation. War with Moscow  essence inevitable and endless 
for all nations, because,  Despite on what it unlong ago alighted with-under 
authority Tatarskoi singly across Dissensions of Tatarski, which and now is 
disburses tribute, Despite, what in it all Chiefs  and nation almost illiterate and 
number different religions and baseless places for prayer similar to unbeleiving, 
and wrath exceed savages, Despite, say, on not truth in utterances and rudeness, 
necessary to remind them meanness for alone nullities and fictions …  We shall 
recall, at last, flimsy board their regal and the annihilation of alone kings that 
several they Alone criminally plagued, and one sold Poles on murder. And is  
proved already, what where no constant religion and kind customs, there and board 
constant to be cannot, and Rusaki your will move as reptiles between Moscow 
people, as sheep between wolfs». 
29. Hetman Іvan Mazepa -Кoledinskii (1667-1709) - set up on nothing 
«Kolomacku agreement» (to facilitate weddings between Moscow’s people and 
Ukrainians, free reversion from Ukraine to Moscow, prohibition to conduct 
diplomatic talks and others)., and main - tried to acquire Ukraine self-support 
having concluded agreements with Sweden. 
30. Hetman Pilip Оrlik (1710-1742) - wrote and achieved statements on the 
elections of the hetman of the first state constitution of the Ukraine of - 
«Constitution rights and freedoms Zaporizkogo Viiska». It is interesting, what in 
projects coalition against Moscow he took into account Getmanshchinu, Buchatsku 
Ordu, Sich, Donske Cossacks, Astrahanskih and Volga’s Tatars. He with son 
Grigorom Orlikom, the general of French army created the tradition of Mazepa’s-
emigrants, Apostles of Ukrainian independent country. 
31. The hetman of Ukraine Petr Kalnyshevskii (to demolition Sichi into 1775) - 
died not resigned into Solovetskomu priory of. He lived 113 years. 
32. Pisar (secretary) Kosha Zaporizkogo Artemii Vasiljevich Vasiljev (Kumpan) 
- Partner Petr Kalnyshevskii and son Vasilya Kumpana (Skandinaviya origin; In 
interpretation - «Working procuring ore»). 



33. Colonel Kyiv Olexandr Bezborodko - became the chancellor of Russian 
empire («No well-known me, what will at you, however for us neither Cannon 
(gun for shooting) in Europe did not fire without our permissions» - final words to 
descendants). 
34. Holy Ignatii (Yakiv Gazadinov) - 24 metropolitan Gotii and Kafi, city body-
guard Patriarch’s throne into Crimea, captured nations Crimea from genocide and 
recovered Greeks on the earth of ancestors on the coast of  Azov’s Sea, constituted 
cities Mariupol and Taganrog, and also 24 villages Greeks into PriAzov’s Region 
which deduced from Crimea, wanted to restore Prayers into Priory Holy Georgiya 
in Mariupoli, however death give no accomplish this design. 
35. Ottoman ancestral Zaporizkoi Sichi and the headquarters-officer of Azov’s 
Army  Musii Grigorovich Catholic - deduced Cossacks-Gotha because of Dunaiu 
into 1828 and brought them in Kalmiusku Palanku into between rivers Kalki and 
Berdi, and also preserved their Azov’s Army in Ukraine to 1866, and then to 1870 
conducted fight for rendering them and Ottoman-officers earth and with success 
defended the rights of Cossacks. 
36. Taras Grygorovich  Shevchenko - distinguished poet and the cultural 
personality of Ukraine/Gotha - Getmanshchini. 
37. Іvan Franko -  Great author and the cultural personality of Ukraine/Gotha - 
Getmanshchini. 
38. General Designer Sergii Koroliov - first consigned man into space, created 
many constructions of space missiles and apparatus. 
39. Myhajlo Grushevskii – worldwide well-known historian Ukraine/Gotha-  
Getmanshchini. 
40. Semen Petlura - fighter for the self-support of Ukraine/Gotha -Getmanshchini. 
41. Colonel Andrii Melnik (inhabited Luxembourg to 1963) - chairman leadership 
nationalists and the founder of World-wide congress nationalists. 
42. Volodymir Ivanivich Vernadskii - the founder of Ukrainian Academy of 
sciences and its President; As well-known in world scientist, substantiated science 
about NOOSFERU. 
43. Viktor Andriiovich Ushchenko – President of  Ukraine /Gotha - 
Getmanshchini, which  President USA George Bush named «Washington of 
Ukraine». 
44. Leonid Danilovich Kuchma -  Second President of Ukraine /Gotha - 
Getmanshchini and first from the presidents of Ukraine which is in edition «Who’s 
Who in the World» (USA). 
45. Leonid Makarovich Kravchuk - First President of Ukraine /Gotha - 
Getmanshchini. 
46. Boris Ivanovich Tarasiuk - the foreign minister of independent 
Ukraine/Gotha - Getmanshchini. 
47. Iuliya Volodimirivna Timoshenko - the Premier-minister of independent 
Ukraine/Gotha - Getmanshchini. 
48. Academician of the Academy of the economic sciences of Ukraine Oleg 
Andriiovich Turkish - the professor of Odessa I.I. Mechnikova  National 
University, Man 2005 Year for American Biographic Institute (ABI), the member 



of Scientist advice Ukrainian (Azov”s) Department of the Academy of economic 
sciences and entrepreneurial activity. 
49. Sergii Volodimirovich Kunitsin - the Premier -minister of Autonomous 
Republic Crimea of, Laureate State Bonus of Ukraine, the Chairman of the alliance 
of the Free economic zones of Ukraine, the member of Scientist advice Ukrainian 
(Azov’s) Department  of the Academy of economic sciences and entrepreneurial 
activity. 
50. Professor Valentin Fedorovich Rusyaev – President Crimea Academy of 
sciences, member authors collective cycle works «Main of the Theoretical and 
methodological problems of overcoming system crises», which were put forward 
on State Bonus of Ukraine 1999 year, and were backed of social scientific 
associations Russian Fegeration and Ukraine. 
51. Professor Vadim Mikitovich Kirichenko - the President of the Academy of 
economic sciences and entrepreneurial activity Russia, the President of 
international scientific social alliance the Academies of economic sciences and 
entrepreneurial activity, affirmed Ukrainian (Azov’s) Department of the Academy 
of economic sciences and entrepreneurial activity. 
52. Laureat Bonuses Memory Alfreda Nobelya from economics 1973 Wasilii 
Wasiliovich Leontjev - the Honorary member of the Academies of economic 
sciences and entrepreneurial activity Russia. 
53. Laureat Bonuses Memory Alfreda Nobelya from economics 1971 Simon 
Kuznets, given birth to in Ukraine. 
54. Professor Siorboni and the chairman of Ukrainian amalgamated union by name 
T.SHEVCHENKA in West Europe Arkadii Zhukovskii - one of authors of book  
«Bukovyna: its last and modern» (Paris-Philadelphia-Detroit, 1956), the Honorary 
member of Scientist advice Ukrainian (Azov’s) Department  of the Academy of 
economic sciences and entrepreneurial activity. 
55. Protoierei Kostyantin Vasiliovich Multikh - captured moshi Holy Ignatiya 
into the years of  War II, the Honorary member of Scientist advice Ukrainian 
(Azov’s) Department  of the Academy of economic sciences and entrepreneurial 
activity. 
56. Hetman of independent Ukraine Vyacheslav Maximovich Chernovil - Great 
social personality, the chairman of the National Movement of Ukraine, backed 
renaissance memory about Azov’s Army on Second Forum of Ukrainians in 1999 
year. 
57.The Academician of NAN Ukraine Mikola Grigorovich Chumachenko - The 
President of the Academy of the economic sciences of Ukraine. 
58. Valerii Ivanovich Tereshchenko - the Great man of science of America and 
Eastern Europe. 
59. Nataliya Polyanska-Wasilenko - well-known in world of Historian Ukraine. 
60. President of the Engineering Academy of sciences of Ukraine Petr 
Mihajlovich  Talanchuk – President University «Ukraine». 
61. President of the Between Regional Academy of Department by Personnel 
Georgii Vasiliovich Shchokin - author book «Social theory and Staff Policy» 
(Kyiv, MAUP, 2000). 



62. Journalist Anna Politkovska (adolescent cognomen Mazepa) - did not 
perceive state terrorism  and continuously with its contended. 
63. Executive Krasnoyarskogo extremity Mihajlo Evdokimov - from Cossacks 
Altaiu. 
64. Metropolitan Andrii Sheptitskii - to final defended the unity of Ukrainian 
nation. 
65. Father Klimentii Sheptitskii -  Christ’s man, for which   pray  Christ’s men  
Greek-Roman ceremony. 
 
For director of the  Institute Olgi W. Wasilievoj-Catholic of economics and Socio-
cultural researchers, academician of the Academy of the economic sciences of 
Ukraine, Academy of ES&E, the academician of New York Academy of sciences, 
Dr. com.,  high empl., cand. Econ. scies. Valery Olexandrovicha Vasiljeva  
 

The doctor of economic sciences Oleksandr Vasiljev-Мuller 
 

Видатні українці від Інституту економіко-соціокультурних досліджень 
ім. Ольги В. Васильєвой-Католик (правонаступника ДЕНМЦ ДНЦ 

Академії наук України, 1989; науковий консультант академік НАН України 
Микола Григорович Чумаченько)

1. Король Геттів Антирас - перемігший Царя Дарія у 513 році до Христа.
2. Король Бурвіста – який створив двох мільйону державу Гетто-Даків у 44
році.

3. Король Гетто-Даків Декебаль – який змусив Рим сплачувати данину Гетто-
Дакам.

4. Король Геттів Дорикет – який пощадив переможене у Бесарабії 100000
військо македонців у 292 році.

5. Митрополит Готії Ульфіла – який створив старовинну німецьку писемність у
341 році.

6. Король Аскольд – який відкрив шлях «із варяг у греки», переміг Хазар у 850-
860 роках і уклав першу із Константинополем всебічну угоду (873-874 рр.) із 
Константином Порфірородним. В ці роки створюється перший 
Рафельштеттенський митний статут, датований часами короля Карльомана (880 
р.) або Людовика Німецького (876 р.), яким встановлювалось мито з краму,
довожуваного з Руси до Баварії (В.Васильевский, Древняя торговля Києва с
Регенсбургом). У 846 році араб Ібн-Хурдадбег, завідувач пошти в Ірані, у своїй 
славетній «Книзі шляхів та царств» змальовував інтернаціональний характер 
торгівлі цієї доби, коли Імперія Карла Великого та його спадкоємців була 
зв’язана з імперією Танга, Китаєм.Шляхи вели через Райн, Дунай, Хозарію,
Волгу, Каспійське море, осередню Азію, Самарканд. Купці, що йшли цим 
шляхом, розмовляли різними мовами: перською, грецькою (румійською), 
арабською, франкською, іспанською, слов’янською. (!!!) 

7. Княгиня Ольга (Хельга, а після Хрещення – Олена), яка уклала кілько умов із 
Візантією у 945-964 роках та легко нав’язала згодом стосунки з цісарем 
Оттоном Великим, що на думку П.Ковалевського свідчить про королівське 
походження. Вона сама об’їхала всю державу та встановила норми податків –



«устави», «уроки», «броки», «дані» (все це є у літописі); був поділ між 
державним прибутком і власністю князя (дві частки данини йшли на Київ, а
одна – на Вишгород); встановила «ловища» по всій землі й «перевесища» по 
Дніпру і Десні - податки сплачувались хутрами («кунами»), які дуже цінились 
у Європі та у Арабському халіфаті. Вона встановила «знамення» (бортні дерева 
– бджилярство), доречи, торгівля воском регулювалась Рафельштеттенським 
договором. Її посли прибули у 959 р. до Ахена і у 961 р. приїхав до Києву 
єпископ Адальберг, який за свою подорож отримав нагороду від Оттона 1.

8. Князь Ярослав 1 Мудрий – який відновив кордони держави у напрямку 
фінських земель (збудував місто над Західною Двіною Юр’єв /Дорпат- Турту 
сучасну), підтримував родові стосунки з Німеччиною (його син Святослав був 
одружений з сестрою трірського єпископа Бургарта, а ще один син – із дочкою 
саксонського маркграфа Оттона з Орлягмунду). Він успадкував зв’язки із 
Скандинавією, військо якої приймало участь у всіх головних його війнах (!!!).  
В нього перебував норвезький король Олаф Другий Святий, примушений 
покинути свою країну, та його син Олаф Другий Магнус, наступний король 
Норвегії, виховувався у Києві. Ярослав був одружений з дочкою шведського 
короля Скотконунга Олафа Інгігердою-Іриною. А його дочка Єлисавета була 
одружена з Гарольдом-Гардрада, родичем короля Олафа.Щоб здобути її руку,
він дружиною громив береги Середземного моря, як справжній вікінг, і на честь 
її склав пісню, в якій оспівував «руську дівчину з золотою гривнею на шиї, яка 
нехтує ним». Посівши норвезький престол, Гаральд одружився з Єлисаветою.
Пізніше він прославився в хрестоносних походах і загинув в Англії, прибувши 
туди з військом Вільгельма Завойовника. Є відомості, що Єлисавета після його 
загибелі одружилася з королем Данії, Свеном Ульфсоном. Цікаво, що сини 
забитого короля Англії «Залізний Бік» Едмунд і Едвард перебували в Ярослава 
у Києві.

9. Князь Володимир Мономах (1113-1125) – керуючи ¾ території Української 
держави (Київщиною, Волин’ю , Турово-Пинськими землями,
Переяславщиною, Смоленщиною, Новгородською землею, Поволжям,
Мінською землею), був одружений з принцесою Гітою, дочкою короля Англії 
Гаральда Другого, а від неї мав сина Мстислава-Федора-Гаральда, якого 
одружив в 1095 році з дочкою шведського короля Інгвара, Христиною. Його 
«Поученіє дітям» має деяку подібність з наукою англійського єпископа 
Леофріка, близького до короля Едварда (відома порада – «бути уважними до 
чужинців, до купців, бо кожен з них несе по світу добру чи лиху славу»). Тому 
цікавий такий факт, що коли у Регенсбурзі ченці-шкоти будували собор св.
Якуба та Гертруди, але на закінчення тієї будови не вистачало коштів, то 
незважаючи на труднощі й небезпеки вони дійшли до Києва і отримали там від 
«короля» та його бояр дорогоцінні хутра. Разом з валкою купців вони 
повернулися до Регенсбургу і закінчили собор, який стоїть і тепер.

10. Князь Мстислав-Федір-Гаральд (1125-1132) – тримав міцно керівництво 
країною, користуючись великою пошаною серед сучасників. Його донька 
Інгеборга вийшла за данського принца Канута Другого, короля Оботритів, а
донька Мальфрідь – за норвезького короля Сігурда Другого, прославленого 
героя хрестових походів, а після його смерті вона одружилась з королем Данії 
Еріком-Емуном, братом Канута. Її син Вальдемар Перший Великий був 
славетним королем Данії.

11. Король Данило Галицький – об’єднав за 40 років «Романову державу», 
зумів її зберегти визнавши зверхність Золотої Орди. Його державу визнавав 
«королівством» Папа Римський у 1246 році (дивись листи до Магістра 



Тевтонського Ордену). Він вів наполегливу боротьбу з «татарськими людьми» і
заклав традицію орієнтації на Європу.

12. Великий князь Литовьско-Руський Ольгерд (1341-1377) – талановитий 
організатор, якого Д.Дорошенко називав геніальним. Головне – 9/10 білоруської 
і української людності, яка ввійшла до князівства, ввійшла здебільшого шляхом 
мирних договорів за умовою «старовинного не рушають, новини не вводіть». 
Перейняти українська організація військова, система будування фортець,
господарство, а у державній практиці збереглися українські терміни – «тіун», 
«намісник», «ключник» і т.п. В цей час Андрій Ольгердович Полоцький уклав 
договір з Орденом.

13. Король Литовський і Руський Вітовт (1382-1430) – підтримав засновника 
незалежного від Золотої Орди Кримського Ханства Хаджи-Гірея і отримав від 
нього грамоти про зречення на користь Князівства «історичних прав» на руські 
землі. Він заснував Білгород і Чорни город над долішнім Дніпром і Хаджибей 
(сучасну Одесу), з якого вивозилося збіжжя до Візантії. Таким чином 
Правобережна Україна знов заволоділа Чорним морем. У 1429 році на пишному 
з’їзді у Луцьку цісар Сигізмунд запропонував Вітовту корону, але той 
спрямував його до Ягайло, який вже був начебто королем Польщі. У 1406 р.
після смерті Кипріяна Вітовт просив патріарха висвятити окремого 
митрополита Київського, але приїхав Фотій і захопив коштовні речі з Києва 
поїхав до Москви. Вітовт не дав глузувати над своїм задумом і 15 листопада 
1415 року скликав у Новгороді собор єпископів і висвятили Григорія 
Цимбалюка, який в Констанці у присутності князів та магнатів з Литви, від 
татарського хана, Великого Новгорода виголосив привітальну промову папі, в
якій висловлював надію на повернення унії Східної і Західної Церков через 
скликання собору з участю видатних богословів і знавців з обох сторін, чого 
бажають багато православних та володарі Ягайло і Вітовт (!!!). 

14. «некоронований король України»Костянтин Острозький (1527-1608) – 
підтримував спочатку справу унії, але з «артикулами»-умовами, на яких 
Українська Церква може об’єднатися з Католицькою: 1) збереження обряду; 2)
заборона католикам забирати православні церкви; 3) заборона переходити на 
латинський обряд; 4) зрівняння православного духовенства в правах з
католицьким; 5) повідомлення в справі унії патріархів; 6) повідомлення про те 
Москви і Молдови; 7) поліпшення внутрішніх справ Православної Церкви; 8)
відкриття шкіл для православного духовенства. Потім вдався до скликання 
проти- унійного- Православного собору в Бересті, але на цей собор король 
Польщі не звертав уваги, тому князь Острозький зблизився з кальвіністами,
шукаючи підтримки. В 1599 р. у Вільні відбулася Генеральна Конференція, де 
заступав православну шляхту князь Острозький, а князь М.Радзвілл – 
кальвіністичну. Але духовні кола вимагали благословення патріархів, а його не 
дали і Конференція на цьому і закінчилась. Сини князя Острозького стали 
католиками. Князь Острозький був патроном понад 1000 церков у своїх маєтках 
і в 1570 роках заклав в Острозі високу школу, Острозьку академію, а 1581 р.
видав першу повну Біблію в Східній Європі. Після 1608 р. Академія занепала і
на її місці була заснована єзуїтська колегія.

15. Ватажок повстання Наливайко – керував могутнім протестом української 
людності проти польської шляхти.

16. Ватажок повстання Лобода – об’єднував селян, українську шляхту та міщан 
проти політики Польщі.

17. Гетьман Самійло Кішка (1600-1602) – добився від польського уряду 
дарування козацьких «провин» та водив козаків на Молдавію та Лівонію.



18. Ватажок повстання Болотніков – водив козаків на Москву, але був розбитий.
19. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний (1616-1622) – створив дійсно 
козацьке військо і з 20 тисячним військом підступив до Москви, поєднавши 
інтереси козацтва, міщан й духовенства. Але його Запоріжжя скинуло, як 
нерішучого з гетьманства.

20. Гетьман Тарас Федорович Трясило (1630) – розгромив ворога козаків 
Конєцпольського із польськими військами.

21. Гетьман Іван Сулема (1635) – повертаючись з чорноморського походу 
зруйнував Кодак біля гирла Самари та знищив залогу.

22. Ватажок козаків Павло Бут-Павлюк – підняв повстання на Правобережній 
та Лівобережній Україні.

23. Ватажок козаків Дмитро Гуня – зберіг 6000 реєстрових козаків та Богдана 
Хмельницького.

24. Архієпископ Йосафат Кунцевіч (ХУ11 ст.) – залучив до унії князя 
Руцького-Соколинського, Новгородського воєводу Скумина, Тишковича,
Тризнів,Мешків, але православні його зарубали у Вітебську і ця смерть 
«добула пошану для унії серед тодішнього польського громадянства …змінила 
в основі своїй погляд Апостольської Столиці на унію і її визнавців» (у 1632 р.
було 3 міл. вірних). 

25. Архієпископ Мелетій Смотрицький - ініціював у 1628 р. Собор у
Городку, Рівенського повіту, на Волині, де архімандрит Києво-Печерський 
Петро Могила, єпископи Ісаак Борискович та Паїсій Іполитович, митрополит 
Йов обговорювали меморіял Смотрицького, шість різниць між Західною і
Східною Церквами: 1)зішестя Духа Святого від Отця й Сина; 2)чистилище;
3)блаженство праведних після розлучення душі з тілом; 4)примат папи;
5)опрісноки; 6)причастя мирян з Тіла та Крови Христових. Цікаво, що ухвалили 
для розгляду меморіялу скликати Собор з духовних та світських людей, який і
відбувся 13 серпня 1628 р. у Києві і засудив «Апологію перегрінації до країн 
східних» (особисті враження Смотрицького від подорожі до Царгородського 
патріарха, отруєного протестантизмом, і де не має правдивої віри), яку 
урочисто знищили. Але у «Ектезисі», який Лужицький вважає «найкращим 
твором того часу», Смотрицький дав достойну відповідь і перейшов офіційно в
уніатство.

26. Митрополит Петро Могила (1634-1647) – архімандрит Києво-Печерського 
монастиря та зреформував братську школу на зразок західноєвропейських 
колегій (сучасна «Києво-Могилянська Академія»). Він протидіяв 
Копистинському, прибічнику переходу під Московію, а також листувався з
папою Ураном У111 в справі заснування Українсько-Білоруського патріархату,
а у 1636 р. звернувся до братства із закликом примиритися з уніатами і радив 
добре обміркувати справу патріархату. Православні ставили умову – згода 
патріарха і справа не пішла, а Копинський «байками» про уніатство Могили 
змусив 150 ченців з полтавських монастирів емігрувати до Московщини, де їх 
розкидали по монастирям.

27. Гетьман Богдан-Зиновій Хмельницький (1648-1657) – поновив «Руську 
державу», яку підступно сплюндрувало Московське Царство, спираючись на 
прохання військової допомоги.

28. Хан Кримський Менглі-Гірей – який віддав дванадцять найвизначніших 
Мурз аманатами козакам, щоб мати змогу сказати Хмельницькому відносно 
його злуки з Московією, що «таке поєднання спричинятиме буде вічне 
ворожнечу до Козаків і до Московії одо всіх сусідніх держав, поміж котрими 



Малоросія за становищем своїм є першим і повсякчасним зборищем, або 
плацом, зручним для нашествія ворожого, їхніх баталій і плюндрувань сього 
народу. Війни з Московією суть неминучі і безконечні для всіх народів, бо, не 
дивлячись на те, що вона недавно вийшла з-під влади Татарської єдино через 
міжусобиці Татарські, яким і нині є данниця, не дивлячись, що в ній всі 
урядники і народ майже неписьменні і чисельністю різновірств і химерних 
мольбищ подобляться поганству, а лютістю перевищують дикунів, не 
дивлячись, кажу, на невігластво і грубіянство, слід нагадати їх причепливість 
за самі дрібниці та вигадки … Пригадаймо, нарешті, нестале правління їхнє 
царське і винищення самих царів, котрих декілька вони самі злочинно 
замучили, а одного продали Полякам на убій. А доведено вже, що де немає 
сталої релігії і добрих звичаїв, там і правління сталого бути не може, і Русаки 
ваші плазуватимуть поміж Москалями, як вівці поміж вовками». 

29. Гетьман Іван Мазепа-Колединський (1667-1709) – звів на нівець 
«Коломацьку угоду» (сприяти шлюбам між москалями та українцями, вільний 
перехід з України до Московії, заборона вести дипломатичні переговори і т.п.), 
а головне спробував досягти Україною незалежності, уклавши угоди зі 
шведами.

30. Гетьман Пилип Орлик (1710-1742)- написав і досяг ухвалення на виборах 
гетьмана першої державної конституції України – «Конституцію прав і свобод 
Запорізького Війська». Цікаво, що у проектах коаліції проти Московії він брав 
до уваги Гетьманщину, Бучацьку Орду, Січ, Донське козацтво, астраханських 
та волзьких татар. Він з сином Григором Орликом, генералом французької армії 
створив традицію мазепинців-емігрантів, апостолів Української незалежної 
держави.

31. Гетьман України Петро Калнишевський (до руйнації Січі у 1775 р.)– 
помер нескореним у Соловецькому монастирі, прожив 113 років.

32. Писар Коша Запорізького Артемій Васильєвич Васильєв (Кумпан) –
сподвижник Петра Калнишевського і син Василя Кумпана (скандинавського 
походження; у перекладі – «горняк»). 

33. Полковник Київський Олександр Безбородько – став канцлером 
Російської імперії («не відоме мені, що буде при вас, але за нас жодна пушка у
Європі не стріляла без нашого дозволу» - останні слова нащадкам). 

34. Святий Ігнатій (Яків Газадинов) – 24 митрополит Готії і Кафи, місто 
охоронець патріаршого престолу у Криму, зберіг народи Криму від геноциду та 
повернув греків на землю предків на узбережжя моря Азовського, заснував 
міста Маріуполь і Таганрог, а також 24 села греків у Приазов’ї , яких вивів з
Криму, хотів відновити служіння у Монастирі Святого Георгія в Маріуполі, але 
смерть не дала здійснити цей задум.

35. Отаман спадковий Запорізької Січі та штаб-офіцер Війська Азовського Мусій 
Григорович Католик – вивів Козаків-Готів із-за Дунаю у 1828 р. та привів 
їх в Кальміуську Паланку у міжріччя Калки і Берди, а також зберігав їх Військо 
Азовське в Україні до 1866 р., а потім до 1870 р. вів боротьбу за надання їм та 
старшинам землі і з успіхом відстоював права козаків.

36. Тарас Григорович Шевченко –видатний поет і культурний діяч України 
/Готії – Гетьманщини.

37. Іван Франко – видатний письменник та культурний діяч України /Готії –
Гетьманщини.

38. Генеральний конструктор Сергій Корольов – перший відправив людину у
космос, створив багато конструкцій космічних ракет та апаратів.



39. Михайло Грушевський – всесвітньо відомий історик України /Готії –
Гетьманщини.

40. Семен Петлюра – борець за незалежність України /Готії – Гетьманщини.
41. Полковник Андрій Мельник (мешкав у Люксембурзі до 1963 р.)– голова 
проводу націоналістів та засновник Всесвітнього конгресу націоналістів.

42. Володимир Іванович Вернадський – засновник української академії 
наук та її Президент; як відомий у світі вчений, обґрунтував вчення про 
НООСФЕРУ.

43. Віктор Андрійович Ющенко – Президент України /Готії – Гетьманщини,
якого Президент США Джордж Буш назвав «Вашингтоном України».  

44. Леонід Данилович Кучма – Другий Президент України /Готії –
Гетьманщини і перший з президентів України, який є у виданні «Хто є Хто у
Світі» (США).  

45. Леонід Макарович Кравчук – Перший Президент України /Готії –
Гетьманщини.

46. Борис Іванович Тарасюк – міністр закордонних справ незалежної 
України /Готії – Гетьманщини.

47. Юлія Володимирівна Тимошенко – прем’єр-міністр незалежної 
України /Готії – Гетьманщини.

48. Академік Академії економічних наук України Олег Андрійович 
Турецький – професор Одеського національного університету ім.
І.І.Мечникова, людина 2005 року за номінацією Американського Біографічного 
Інституту, член вченої ради Українського (Азовського) відділення Академії 
економічних наук і підприємницької діяльності.

49. Сергій Володимирович Куніцин – прем’єр-міністр Автономної 
Республіки Крим, лауреат Державної Премії, голова спілки вільних 
економічних зон України, член вченої ради Українського (Азовського)
відділення Академії економічних наук і підприємницької діяльності.

50. Професор Валентин Федорович Русяєв – Президент Кримської Академії 
наук, член авторського колективу циклу праць «Головні теоретико-
методологічні проблеми подолання системних криз», які висувались на 
Державну Премію 1999 року, та підтримувались громадськими науковими 
об’єднаннями Російської Федерації і України.

51. Професор Вадим Микитович Кириченко – президент Академій 
економічних наук і підприємницької діяльності Росії, президент міжнародного 
наукового громадського об’єднання Академій економічних наук і
підприємницької діяльності, затвердив Українське (Азовське) відділення 
Академії економічних наук і підприємницької діяльності.

52. Лауреат Премії Пам’яті Альфреда Нобеля з економіки 1973 р. Василій 
Васильович Леонтьєв – Почесний член Академій економічних наук і
підприємницької діяльності Росії.

53. Лауреат Премії Пам’яті Альфреда Нобеля з економіки 1971 р.Сімон Кузнец,
народжений в Україні.

54. Професор Сьорбони і голова Українського товариства ім. Т.Шевченка у
Західній Європі Аркадій Жуковський -  один з авторів монографії 
«Буковина її минуле і сучасне» (Париж-Філадельфія-Детройт, 1956), Почесний 
член вченої ради Українського (Азовського) відділення Академії економічних 
наук і підприємницької діяльності.



55. Протоієрей Костянтин Васильович Мултих - зберіг мощі Святого 
Ігнатія у роки війни, Почесний член вченої ради Українського (Азовського)
відділення Академії економічних наук і підприємницької діяльності.

56. Гетьман незалежної України В’ячеслав Максимович Черновіл – 
видатний громадський діяч, голова Народного Руху України, підтримав 
відродження пам’яті про Азовське Військо на Другому Форумі Українців у
1999 році.

57. Академік НАН України Микола Григорович Чумаченько – Президент 
Академій економічних наук України.

58. Валерій Іванович Терещенко – видатний науковець Америки та Східної 
Європи.

59. Наталія Полянська-Василенко – відомий у світі історик України.
60. Президент Інженерної Академії наук України Петро Михайлович 
Таланчук – Президент Університету «України». 

61. Президент Міжрегіональної Академії управління персоналом Георгій 
Васильович Щокін – автор монографії «Соціальна теорія і кадрова 
політика» (Київ,МАУП, 2000). 

62. Журналістка Анна Політковська (дівоче прізвище Мазепа) – не сприйняла 
державний тероризм, а постійно з ним боролась.

63. Губернатор Красноярського краю Михайло Євдокимов – з козаків Алтаю.
64. Митрополит Андрій Шептицький – до останнього відстоював єдність 
українського народу.

65. О.Климентій Шептицький – христовий в’язень, за якого моляться 
християни Греко-Католицького обряду.

За директора Інституту економіко-соціокультурних досліджень ім. Ольги В. Васильєвой-
Католик, академіка Академії економічних наук України, Академії ЕНіПД, академіка Нью-
Йоркської Академії наук, д.к.,с.н.с., к.е.н. Валерія Олександровича Васильєва 

Доктор економічних наук Олександр Васильєв-Мюллер 


