
Die Namenmedaille Des internationalen Biographischen Zentrums in Cambridge (ist 
England) fьr das Geschaft von der Post in 2003 in Mariupol Vasiljevu Valery, dem Autor des 
Gesetzes der Erhaltung der Arbeit, wie einem 2000 Ausstellend Der Inteleckcher 21 
Jahrhunderte hergeschickt. 

Nach dem Projekt «Neu Gothia in Ukraine», ausgearbeitet nach dem Auftrag Asowsch (Ukrainisch) 
der Abteilung der Akademie OWundUT vom Institut ESKU von Name Olga W.Wasiliewoj-Katholik, zu 
den Tagen des Gedachtnisses werden drei Daten bezogen:  
 
1. Der Tag des Abganges aus dem Leben in Winniza Anna Grigirowna Muller (Melnik) den 4. 
Juli 1972. Sie hat den Charakter gezeigt und es haben etwas Monate in Europa, nicht abreisend aus 
Winniza «fur Wolga » in 1941 gelebt, daB hat ihr die Moglichkeit gegeben ist frei, in diese Periode die 
Christlichen geoffneten in der Stadt wieder Tempel zu besuchen. Deshalb war sie ein geistiges 
Zentrum der Familie Vasiljev (Polansky-Kumpan), sie ё liebten, ihr sandten die Fotografien aller Enkel 
und der Urenkel standig. Deshalb hat sie und 97 Jahre gelebt (!). 
2. Der Tag des Abganges aus dem Leben in Mariupol Olga W.Wasiliewoj (die ur-urenkelin 
des Moisey Grigorovich Katholiken, des letzten Erbhauptmannes Saporoje- Sechi hinter 
Donau) den 24. Juli 2005. Sie hat eigen prinzipilenfester nicht gegeben, die wissenschaftlichen 
Erarbeitungen Valery Vasiljeva in 2001-2003 zu diskreditieren. Und hat die Schaffung Des 
burgerlichen Internationalen Ausschusses Der intellektuellen und Geistigen Einigung (den 12. 
November 2001), wie auch die Schaffung Der lwoweren Reprдsentation von ihm W.W.Leontjefa 
Asowsch (Ukrainisch) der Abteilung der Akademie der цkonomischen Wissenschaften und der 
Unternehmertatigkeit (2005) und Der ukrainischen Akademie der цkonomischen Wissenschaften und 
der Unternehmertдtigkeit von ihm unterstьtzt. W.W.Leontjefa (2005). Zwei Tage nach dem Abgang 
aus dieser Welt Olga Wladimirowny hцrte der Regen (! nicht auf). 
3. Der Tag des Abganges aus dem Leben in Khust (Gebiet Sakarpatje) Valery 
Aleksandrovicha Vasiljeva (Kumpana) den 12. Dezember 2006. Er strebte bis zu den letzten 
Minuten, asowsch (Ukrainisch) die Abteilung der Akademie der okonomischen Wissenschaften und der 
Unternehmertatigkeit und das Institut ESKU der Forschungen von ihm aufzusparen(zu sichern). Olga 
W.Wasiliewoj-Katholik. Den ganzen Tag horte nach dem Abgang aus dieser Welt Valery 
Aleksandrovicha den Regen (! nicht auf). 
 
Das Kalium den Tagen der Anerkennung werden die folgenden Daten bezogen:  
1. Das Datum der Verwirklichung aus Initiative von dem Wissenschaftler Mariupol zwei 
wissenschaftlich Forumer in 1995: der internationalen wissenschaftlichen - praktischen Konferenz 
«Die sozial-okonomisch& Probleme der Hafen-industriellen Stadte PriAzovland» 21 und den 22. Juni 
1995 und Der internationalen wissenschaftlichen - koordinierungsberatung «SiaWirtschaft den 
Komplex und Umgebung asowschen Meeres» den 23. Juni 1995. Auf sie war die objektive werktatige 
okonomische Schule zum erstenmal bewertet und es sind alle(ganze) Projekte nach dem 
Wiederaufleben traditionell fьr PriAzovland der unabhдngigen nationalen wirtschaftlichen Strukturen 
(geden das Beispiel mit Kossack-Gothas Der asowschen Armee und Des griechischen Gerichtes(Schiff) 



in Mariupol), seit der Schaffung der PriAzovland-Krimassoziation der freien okonomischen Zonen, des 
Mariupol-Berdiansk Regiones, des PriAzovland Randes, Asowsch Euroregion, sowie des Gesetzes der 
Stadt und von der Schaffung der цkonomischen Zone "«Azovje" verkьndet. Es war der BeschluЯ ьber 
die Schaffung der Mariupol Abteilung NAW Ukraine unterstьtzt. 
2. Das Datum der Verwirklichung  Plenum des Bundes der Okonome Ukraine in Lusk den 9-
10. Juli 1999. Auf ihm der Prдsident UOU, der verdiente Okonom Ukraine, das Akademienmitglied 
der Akademie der okonomischen Wissenschaften Ukraine, hat das gьltige Glied Der internationalen 
Akademie des Managements George Wasiliewich Dzis von der okonomischen Offentlichkeit Ukraine 
den Prasidenten - Vorsitzende Asowsch (Ukrainisch) der Abteilung der Akademie der цkonomischen 
Wissenschaften und der Unternehmertдtigkeit, des Akademienmitgliedes Ukrainisch, Russisch und der 
New-yorkerakademien mit 70-Jahrer vom Tage der Geburt und 40-Jahrer die Forschungsarbeiten an 
den цkonomischen Problemen beglьckwьnscht. Und 10 Juli haben 1999 an der Kьste des Sees Svitiaz 
Valery Vasiljevu im Auftrag des Prдsidiums UOU des auffliegenden Orjols(Adler) geschenkt, das und 
ein Emblem Der asowschen Abteilung der Akademie  OWundUT  wurde. 
 
Zum Tag des Wiederauflebens, und es den 18. Dezember 1999, wird die Verwirklichung im 
Heim der Kultur ehemalig Gladkovki (der Name ersten Nakaznojо des Hauptmannes Asowsch der 
Kossack  Armee) bezogen, und gegenwartig Volodarska, der Konferenz - sitzung des wissenschaftlich& 
Ratschlages(Sowjet) Asowsch (Ukrainisch) der Abteilung der Akademie OWundUT zu 145-Jahrer die 
Abwehren PriAzovland unter Leitung den Hauptmannen ist die Armeen Asowsch (1854), gewidmet die 
Gedдchtnisse(Speicher) Ersten Gettman Der ukrainischen Kosakenschaft Wiacheslawa Maksimowicha 
Chernowola kosak - fertig. Es hat den Stoss allen ProzeBen des Wiederauflebens des 
Gedahtnisses(Speicher) uber die Kosaken -Gothas auf den historischen Erden der Saporoje-Gothas 
Armee (seit Kalmiusskoj Palanki in Ostlicher Ukraine) gegeben. Zwar, hat darauf Forum Valery 
Aleksandrovich Vasiljev angeboten, auf das Territorium(Gebiet) Volodarskogo des Bezirkes 
Kalchinskogo kurenia PriAzovland das Regal Der ukrainischen Kosakenschaft zu organisieren, sowie 
auf Dem amerikanischen Kontinent den Zweiten Weltkongress Des geistigen Einverstandnisses zu 
leiten. 

* *

To 79 years with the Birthday of the Produced economist of Europe and Americas, the author of The 
law OF THE PRESERVATION OF LABOR, the academician of the Academy of the economic sciences of 

Ukraine, academician New –York Academy of Science, the academician of Academy ES&E, the 
member of Society «Harritage» 1817  New  York Academy of Sciences, the President-chairman 

Ukrainian (Azov’s) the Departments of Academy of science and business activity, the member of 
International Biographic Center in Cambridge, the member of the Scientist of Advice MBC in 

Cambridge, the member of the Department of the Advisers of American Biographic Institute, the 
doctors of commerce AES&E, senior research officer, the candidate of economic sciences Valery 

Alexandrovicha Vasiljev 

Essential idea left to us by all this Produced man  
 

The most significant heritage which left to people this talented man, relates to macro-economic 
researches. The law OF THE PRE SERVATION OF LABOR, open Valery Alexandrovichem in 1997-1999 - 

and is this heritage. In 1999 it was furnished to as to INTERNET to President New York Academy of 
Science and published in final type. And already in 2001 the academic community of World (Publishers 

«Who is Who») acknowledged the authorsip of this law for Valery Alexandrovichem. And in 2003 it 
lent the deep theoretical and practical substantiation of the existence of this law which was published 

in INTERNET-JOURNAL (Zaragoza, Spain) of created Valery Alexandrovichem Civil International 
Committee Intellectual and Spiritual Unity (Doс-54; 55 www.сiс-wsс.org ). In this year it received 

names Medal from International Biographic Center in Cambridge, as of «Автор the Law of Preservation 
Labour» and one of 2000 Produced Intellectual persons 21 century.//Bulletin N 19 AD AES&E, 2004. 

 
All ideas can be conventional attributed to following directions. 

 
The first - economic. 

 
1. Are  found real regularities which connect profit with the profitability of alive labor for экономик 
industrially developed countries and экономик the countries of East Europe.//Doс-405 www.сiс-

wsс.org .

2. Are  found regularities which advisable to observe in the taxation of the incomes of population, the 
model of progressive tax on incomes.//Doс-405 www.сiс-wsс.org .



3.Реализованы in practice objectively existing and open to general use, comprehensible for the broad 
circles of academic community (what the most valuably), the principles of the formation of the 

budgets of all levels for  the economy of countries of East Europe. But the most larger attention was 
paid to the economics of Ukraine.//Doс-97; 106; 111; 121; 141; 148; 188; 189; 221; 222; 235; 251; 

273 www.сiс-wsс.org .

4. Is  developed methodological approach to modernization the main funds of enterprises on basis of 
self-financing,  the modern politics of amortization.//Bulletins N 14; And N 15 AD AES&E, 2004 . 

 
Second - historic. 

 
5. Substantiation   2500 summer history of the statehood of Ukraine (Gotii- GettManshina).//Doс -

125; 186; 247 www.сiс-wsс.org .

6. Substantiation  the title of Ukraine «GettManshina», as tribute of the respect of German nations to 
Ukrainians-Getto/Dakkam.//Doс-383 www.сiс-wsс.org .

7. Substantiation 1700 years  official Christian Ukraine/Gotii.//Doс-347; 361 www.сiс-wsс.org .

8. Revival  truth about history Azov’s Cossack’s Troops.//Bulletins N2; N3; N4; N5 AD AES&E, 1999-
2000. 

 
Third - revival of ethnics and historic dates. 

 
9.Help in the revival of Greek cultures in PriAzov.//Bulletins N3; N4; N5 AD AES&E 1999-2000. 

 
10. Revival  Gothia’s traditions in Ukraine.//Bulletins N5 AD AES&E, 2000, N21 AD AES&E, 2004; Doс

- 65, 66, 392, 393 www.сiс-wsс.org.

11. Revival traditions praying in George’s Monastery in Mariupol, as well as of truth about returning of 
Greek nation on historic родину in Mariupol and Taganrog under leadership Holy Ignatiya, 24 

Mitropolita Gotii and Kafy.//Bulletin N14 AD AES&E, 2003. 
 

12. Revival historic truth about the founders of the cities of Mariupol and Taganrog and possibilities to 
note 2700 years old of their foundation.//Bulletin N 9 AD AES&E, 2002. 

 

Oblasnaya youthful library in Ivano-Frankivsk, The exhibition of editions Azov’s (Ukrainian) the 
Departments of the Academy of economic sciences and business activity and the Institute of the 

Economical and Socio-Culture Researches by name Olgi V. Vasilvoi-Catholic, 
10/07/2008 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 

 
К 79 летию со Дня рождения Выдающегося экономиста Европы и Америки,

автора Закона СОХРАНЕНИЯ ТРУДА, академика Академии экономических наук Украины,
академика Нью -Йоркской Академии наук, академика Академии ЕНиПД, члена Общества 

«Наследие» 1817 г. Нью Йоркской Академии наук, Президента-председателя Украинского 
(Азовского) отделения Академии наук и предпринимательской деятельности, члена 

Международного Биографического Центра в Кембридже, члена Ученого совета МБЦ в Кембридже,
члена Отдела Советников Американского Биографического Института, доктора коммерции 

АЭНПД, старшего научного сотрудника, кандидата экономических наук Валерия 
Александровича Васильева 

Основные идеи, оставленные нам всем этим Выдающимся человеком 

Самое значительное наследие, которое оставил людям этот талантливый человек, относится к
макроэкономическим исследованиям. Закона СОХРАНЕНИЯ ТРУДА, открытый Валерием 
Александровичем в 1997-1999 гг. - и является этим наследием. В 1999 г. он был направлен по 
ИНТЕРНЕТу Президенту Нью- Йоркской Академии наук и опубликован в окончательном виде. А
уже в 2001 г. научная общественность Мира (Издательство «Кто есть Кто») признала авторство 
этого закона за Валерием Александровичем. И в 2003 г. он дал глубокое теоретическое и
практическое обоснование существования этого закона, которое было опубликовано в
ИНТЕРНЕТ-журнале (Зарагоза, Испания), созданного Валерием Александровичем Гражданского 
Международного Комитета Интеллектуального и Духовного Единения (Doc-54; 55 www.cic-
wsc.org ). В этом же году он получил именную Медаль из Международного Биографического 



Центра в Кембридже, как «Автор Закона Сохранения Труда» и один из 2000 Выдающихся 
Интеллектуалов 21 столетия. //Бюллетень № 19 АО АЭНПД, 2004 г.

Все идеи можно условно отнести к следующим направлениям.

Первое – экономическое.

1.Найдены реальные закономерности, которые связывают прибыль с рентабельностью живого 
труда для экономик индустриально развитых стран и экономик стран Восточной Европы. //Doc-
405 www.cic-wsc.org .
2.Найдены закономерности, которые целесообразно соблюдать при налогообложении доходов 
населения, т.н. модель прогрессивного налога на доходы. //Doc-405 www.cic-wsc.org .
3.Реализованы на практике объективно существующие и общедоступные, понятные для широких 
кругов научной общественности (что наиболее ценно), принципы формирования бюджетов всех 
уровней для экономик стран Восточной Европы. Но самое большее внимание было уделено 
экономике Украины. //Doc-97; 106; 111; 121; 141; 148; 188; 189; 221; 222; 235; 251; 273  
www.cic-wsc.org .
4.Разработан методический подход к обновлению основных фондов предприятий на основе 
самофинансирования, т.е. современной политики амортизации. //Бюллетени № 14; и № 15 АО 
АЭНПД, 2004 г.

Второе – историческое.

5.Обосновани 2500 летней истории государственности Украины (Готии-Гетманщины). //Doc- 125; 
186; 247  www.cic-wsc.org .
6.Обоснование наименование Украины «Гетманщиной», как дань уважения германских народов к
украинцам-Гетто/Даккам. //Doc-383 www.cic-wsc.org .
7.Обоснование 1700-летия официальной христианизации Украины/Готии. //Doc-347; 361 
www.cic-wsc.org .
8.Возрождение правды об истории Азовского Казачьего Войска. //Бюллетени №2; №3; №4; №5
АО АЭНПД, 1999-2000 . 
 
Третий – возрождение этносов и исторических дат.

9.Оказание помощи в возрождении греческих культур в Приазовье. //Бюллетени №3; №4; №5
АО АЭНПД, 1999-2000. 
10.Возрождение Готских традиций в Украине.//Бюллетени №5 АО АЭНПД, 2000, №21 АО АЭНПД,
2004; Doc- 65, 66, 392, 393  www.cic-wsc.org .
11.Восстановление традиции служения в Георгиевском Монастыре в Мариуполе, а также правды 
о возвращении греческого народа на историческую родину в Мариуполь и Таганрог под 
руководством Святого Игнатия, 24 Митрополита Готии и Кафы. //Бюллетень №14 АО АЭНПД,
2003. 
12.Восстановление исторической правды об основателях городов Мариуполя и Таганрога и
возможности отмечать 2700 лет их основания. // Бюллетень №9 АО АЭНПД, 2002. 
 

Областная юношеская библиотека в Ивано-Франковске. Выставка изданий Азовского 
(Украинского) отделения Академии экономических наук и предпринимательской деятельности и
Института экономико-социокультурных исследований им. Ольги В. Васильвой-Католик,
10.07.2008 г.



К 79 річчю зі Дня народження Видатного економіста Европи та Америки, автора Закону 
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАЦІ, академіка Академії економічних наук України, академіка Нью-Йоркской 
Академії Наук, Президента-голови Українського (Азовського) відділення Академії економічних 

наук та підприємницької діяльності, члена Міжнародного Біографічного Центру у Кембріджі, члена 
Ради МБЦ у Кембріджі, члена Відділення Радників Американського Біографічного Інституту,

доктора комерції АЕНіПД,
старшого наукового співробітника, кандидата економічних наук 

Васильєва Валерія Олександровича 

Стисло про ті наукові установи, які розбудовував Валерій Олексанрович Васильєв.

Перша установа - це Інститут економіко-соціокультурних досліджень ім. Ольги В. Васильєвої-
Католик (правонаступника Донецького екперіментального науково-методичного центру Академії 
наук України), який існує з 1989 р. на рівні самостійної науково-дослідної установи, яку 
розбудували з ініциативи міськвиконкому м.Маріуполя, Донецького наукового центру Академії 
наук України, Радянського Фонду Культури, Держкомпраці СРСР та інших центральних державних 
установ.

У 1990 р. у газеті професійних союзів Донецької області „Позиція” була надрукована 
стаття „Маріупольський центр” (№7 (15-16)), в якій Науковий консультант Вченої Ради ДЕНМЦ АН 
України, академік АН України Микола Григорович Чумаченко підкреслював, що „створений центр 
дає можливість на якісно новому рівні проводити навчання працівників на підприємствах, а також 
здійснювати методичне керівництво підрозділів по соціальному розвитку підприємств... 
передбачається розгляд питань економіки та організації виробництва при впровадженні повністю 
господарчих розрахунків, сомоуправління та самофінансування, впровадження арендного та 
колективного підряда, формування господарчоразрахункового доходу на засадах розробки та 
виконання плану економічного та соціального розвитку, а також розглядання проблем 
соціального розвитку колективів”.  

Всі 19 років майже всі актуальні проблеми реформування економіки країни в центрі уваги 
цієї установи. Було виконано більш 20 науково-дослідних праць на підприємствах Донецької та 
Запорожської областей, надруковано більше ніж 60 доповідей на рівні препринтів (це із 
рецензуванням і відповідним рішенням вченої ради), а також більше 15 монографій. Тільки 
завдяки праці цієї установи вдалось створити у Маріуполі у 1991 р. бюджетний підрозділ Академії 
наук України, а потім у 1995 р. почати створювати самостійне Відділення Національної Академії 
наук України (були рішення Кабінету Міністрів України).  

У 1997 р. наукова делегація від Інституту економіко-соціокультурних досліджень (три 
науковця) прийняла участь у У1 З’їзді Асоціації економістів країн Латинської Америки та 
Карибського басейну і у 10-му З’їзді професійних вчених економістів Центральної Америки та 
Карибського басейну (Гавана), де були зроблені доповіді „Етносоціальне прогнозування – 
інструмент стабілізаціх сталого розвитку країн Латинської Америки та Карибського басейну”, 
„Дотримання трудових засад ціноутворювання і опадаткування – основа стабілізації економічного 
зростання ринкової економіки”, але головне – це укладання в Гавані умови з Асоціацією 
економістів Куби про співпрацю з наголосом на розвиток слідуючих напрямків:
1.Трудові засади методології ціноутворювання та опадаткування (дослідження розпочати вченими 
Маріуполя ще на початку 1960 р., та отримали підтримку В.І.Терещенка у 1965 р., а також 
отримали подальший розвиток у 1980, 1992, 1995 рр. і у 1996 р.); 



2.Методолгічні засади етносоціального прогнозування (розпочати з соціально-економічних 
моделей підприємств та міста у 1986 р. і ідей соціальной стратіфікації, надрукованих у 1988 р. та 
підтриманих академіком НАН України М.Г.Чумаченко, розвинутих у 1991 р. та отримавших 
повштух у 1994 р. після розробки етносоціальної стратифікації і соціально-економічних трендів 
для Маріуполя); 
3.Методологічні засади підприємницького права ( у 1996 р. розпочата робота у галузі методології 
права, правового забезпеченння іноваційної діяльності, правового забезпечення ефективної праці 
морського господарчого комплексу). 

Інститут здійснив підготовку та подання на Державну Премію України у 1999 р. циклу 
праць „Головні теоретико-методологічні проблеми подолання системних криз” з фахівцями Волині 
та Криму.

Інститут здійснив стажування у Інститутах Польщі у 2000-2001 рр. члена вченої ради 
ІЕСКД та видання його монографії, яка була присвячена народу Польщі.

Друга установа – це Азовське (Українське) відділення Академії економічних наук та 
підприємницької діяльності, яке створювалось з 1994 р., але було зареєстровано у Мінюсті 
України тільки у 1999 р., коли в цю справу втрутився Валерій Олександрович. За ці роки 
Азовське (Українське) відділення Академії ЕНіПД дуже багато зробило.

По-перше, це участь у цілій низці наукових міжнародних конференцій у Ялті-Форосі, у
Варшаві, у Санкт-Петербурзі, у Рахові, в Умані, у Львові, в Москві і т.п., а також видання 24 
Бюлетенів.

По-друге, це проведення ініціативних заходів, Форумів та конференцій, з яких 
найголовнішою є Конференція Пам’яті Першого Гетмана незалежної у ХХ сторіччі України 
Вячеслава Максимовича Чорновола присвяченої 145 річчю визволення Приазов’я від інтервентів у
1854 р. спадковими атаманами Запорожської Січі- офіцерами Війська Азовського у селищі 
міського типу Володаськом (Никольськом-Гладківці) 18.12.1999 р.

По-третє, це прийняття рішення про спрямування циклу праць „Головні теоретико-
методологічні проблеми подолання системних криз” до фахівців Брюселя у 2000 р. та створення 
Громадянського Міжнародного Комітету Інтелектуального та Духовного Єднання у 2001 р.

Ми всі розуміємо, що головне для вченого та його нащадків - це не перелік друкованих 
сторінок та кількість друкованих праць, а вага обгрунтованих пропозицій та ідей. На цьому 
созереджусь трохи більше.

Першою найвагомішою ідеєю Валерія Олександровича є Закон ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАЦІ, який 
був надрукован у ІНТЕРНЕТі у 1999 р. і його відкриття відзначило керівництво Академії 
економічних наук та підприємницької діяльності 9.07.1999 р., а у 2001 р. світова наукова 
спільнота (Видавницто „Хто є Хто”) визнала його авторство за Валерієм Олексанровичем. У 2003 
р. він дав найпотужніше, яке тільки можливо, обгрунтування існування цього закону в економіці і
отримав імену Медаль, як автор Закону ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРАЦІ і один з 2000 інтелектуалів 21 
сторіччя, з МБЦ у Кембріджі. У 2006 р., пропонуя проведення Форуму-2007, він вказав на дуже 
важливе значення цього закону не тільки для всіх форм діяльності людства, а і для розуміння 
законів всесвіту.//Бюлетень № 19 АВ АЕНіПД, 2004 ; Doc-55, 54 на www.cic-wsc.org

Остальні ідеї можливо розподілити по слідуючим напрямкам.

Перший – економічний.

1.Закономірність, яка пов’язує податок на прибуток з рентабельностью живої праці.// Doc-405 на 
www.cic-wsc.org

2.Закономірність при опадаткуванні доходів населення (прогресивний податок на доходи) .// Doc-
405 на www.cic-wsc.org

3.Принципи складання бюджетва зростання для економіки України. //Бюлетень № 23 АВ АЕНіПД,
2005. 
 
4.Принципи оновлення і зростання продуктивності підприємств на засадах створення внутрішніх 
інвестицій – політика амортизації. //Бюлетені №№ 14; 15 АВ АЕНіПД, 2003. 
 
Другий – історичний.

5.Обгрунтування 2500 річної державності України, що підтверджується літописами Риму та Візантії 
і Трояновою колоною у Римі.// Doc-389 на www.cic-wsc.org



6.Обгрунтування назви „Гетманщіна”, як данини поваги германців до українців-Геттів.// Doc-393 
на www.cic-wsc.org

7.Обгрунтування 1700 річчя офіційної християнізації України (літописні джерела Криму та 
діяльність Готського Єпископа Ульфіли).// Doc-393 на www.cic-wsc.org

8.Відродження правди про історію Азовського Війська, його господарчу діяльність (у 1856 р. 3
руб. серебром 47 коп. прибуток на душу був найвищий у світі !); його видатних керівників – 
Подгутского, Католика, Косалапа. //Бюлетені №№ 2; 3; 4; 5 АВ АЕНіПД, 1999-2000. 
 
Третій – відродження етносів та історичних дат.

9.Надання допомоги відродженню грецьких культур у Приазов’ї . //Бюлетені №№ 3, 4 АВ АЕНіПД,
1999. 
 
10.Відродження Готської традиції в Україні (родинні монографічні дослідження); історичні 
пошуки; використання невідомих широкому загалу фахівців джерел. //Бюлетені № 5 АВ АЕНіПД,
2000, № 21 АВ АЕНіПД, 2004; Doc-65, 66, 392, 393 на www.cic-wsc.org

11.Відродження служіння у Георгієвському монастирі в Маріуполі і правди про повернення греків 
у Таганрог і Маріуполь під проводом Св. Ігнатія, 24-го митрополита Готії та Кафи і місцесберегача 
престолу Вселенського Патріарха у Криму. //Бюлетень № 14 АВ АЕНіПД, 2003. 
 
12.Встановлена можливість відзначати 2700 (2400) років заснування Маріуполя та Таганрогу, де 
живуть нащадки їх засновників (дуже цікава річ!!!), а це притаманне найстарішим і найвідомішим 
містам Світу, які мають великі доходи від туризму на початку ХХІ століття. //Бюлетень № 9 АВ 
АЕНіПД, 2002. 
 

* * *
Особливу увагу заслуговують слідуючи ініциативи:

1.Створення на Американському континенті наднаціональної структури – Латиноамериканської 
Асоціації соціальної інтеграції (ЛАСІ), яка повинна прискорити інтеграційні тенденції за рахунок 
цілеспрямованого формування наднаціонального етничносоціального керівничого прошарку у
країнах Латинської Америки. //Бюлетені № 5 АВ АЕНіПД, 2000, № 2 АВ АЕНіПД, 1999; Doc-75, 100 
на www.cic-wsc.org

2.Проведення рейтинг громадських об’єднань, охоплюючи асоціації та студентські осередки по 
темі „Світ на рубежі ХХ та ХХІ столітть – інтеграція у світову культуру”. // Doc- 189 на www.cic-
wsc.org

3.Проведення у життя номінації Громадянського Міжнародного Комітету „Інтелектуально-
Духовний Лідер Світу” ” //Document. 58. Intelectual-spiritual Leaders of the CIC ; Doc- 353, 354 
на www.cic-wsc.org

4.Впровадження в життя нагородження Премією ім. Голіка-Гулі-Карімова за наукові доповіді на 
міжнародних конференціях і Форумах. ”. // Doc- 353-355 на www.cic-wsc.org

5.Впровадження в життя нагородження Академічною Медаллю „Метрополита Готії та Кафи,
Святого Ігнатія” видатних особистостей Світу, хто потребує підтримки, особливо, економістів та 
письменників.”. // Doc- 356 на www.cic-wsc.org ; Clayton Davis http://www.geocities.com/cd19

6.Підтримка Видатних українців та студентської молоді у міжнародних біографічних виданнях – 
рекомендаційні листи на іх залучення до видань Міжнародного Біографічного Центру у Кембріджі,
Американського Біографічного Інституту, Видавництва „Хто є Хто” (США) і т.п. // Doc- 125; 143; 
338 на www.cic-wsc.org

7.Моральна підтримка демократичних рухів у Світі, особливо, у Західній та Східній Європі, а
також започаткування регулярних наукових міжнародних Форумів у ІНТЕРНЕТі:
Форум-2005: „Геополітична трансформація Східної Європи та майбутне високих технологій”. 
Форум-2006: „Незнищуванність інтелектуально-духовної праці як основа стійкого розвитку 
навколишнього середовища в ХХІ сторіччі”. 
Форум-2007: „Християнська любов і закон збереження праці в становленні сучасної цівілізації з
соціально ринковою економікою”, присвячений Пам’яті творця „Німецького Чуда” Людвігу 
Єрхарду, автору „Філософських листів” Петру Яковичу Чаадаєву і автору Закону ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ПРАЦІ Валерію Олександровичу Васильєву (Кумпану). 



// Doc- 295, 296, 299, 301, 304, 316,317, 318, 325,  339, 340, 341,  346, 347, 348, 349, 350, 351, 
352, 358, 359, 360, 369, 370, 375, 405 на www.cic-wsc.org

Обласна юнацька Бібліотека, Виставка видань АВ АЕНПД та ІЕСКД 
Івано-Франківск, 10.07.2008 р.

* * *
Ця інформація віддана керівнику управління туризму та культури Івано-Франківської обласної 
адміністрації Володимиру Федораку 10.07.2008 р. на презентації Фестиваля Миньковецька 
Держава „Отроків-2008”, який розкриває невідому світові історію України на межі ХУІІІ-ХІХ 
століть на Поділлі, де існувала держава зі своїми грішми, економікою і Конституцією.

В Миньковецькій державі з кількома тисячами вільних від кріпосного права селян ще у
1795 році існувала безкоштовна лікарня, працювали фабрики сукна і тканин, паперу, селітри,
картону і лаку, цегельні та млини. Там були відкрити три друкарні. Діяли музична академія, хор і
оркестр. В 15 селах, які об’єднав у державу поміщик Ігнатій Сцибор-Мархоцький, відкрилися 
школи, а в Миньківцях – гімназія. Всі визнавали гуманність перетворень – „Всі його нововведення 
були направлені виключно і головним чином на покращення побуту і стану його підлеглих. Це 
добре розумів і усвідомлював сам народ. Добра народна пам’ять збереглась про нього і до 
сьогодні”.  
 Майже такий же устрій, але традиційний - створений спадковими атаманами Запорожської 
Січі – офіцерами Азовського Війська, був на теренах казацько-Готського Азовського Війська у
Кальміусскій Паланці з 1831 р. по 1866 р., що завдяки Валерію Олександровичу Васильєву 
сьогодні знають і в Бердянську, і в Володарську (Никольському), і в Україні, і в Польщі, і во 
Франції. А головне – Казаки-Готи не відроджували язицькі свята, а ставили театральні вистави,
де потрібно було і в обморок падати (згадала 18.12.1999 р. донька Євдокії Чернявської, онукі 
Місія Григоровича Католика, спадкового атамана Запорожського Війська). І таке напружене 
культурне життя було і на хуторі Католик, і в станиці Никольській (Володарську), і в станиці 
Стародубовке. Мабудь тому і з’явився відомий зараз у світі театральний діяч Аркас потім у
Херсоні, який трохи попрацював і у Хусті після жовтневого перевороту ХХ століття. Тільки гімназії 
не давали відкривати Казакам-Готам, а можливо було вчитися грати на музичних інструментах і
не більше (розуміла влада силу освітченної людини). 

Але після ВІДРОДЖЕННЯ – Конференції-засідання вченої ради Українського (Азовського)
відділення Академії ЕНіПД Пам’ті Вячеслава Максимовича Чорновола у 1999 р. (Володарск-
Бердянськ-Маріуполь), ще поки не започатковано жодного фестивалю на теренах, на які впливає 
особисто Пан Янукович. Та які фестивалі, коли і Пам’ятний Знак Казакам Війська Азовського, для 
якого була і земля надана Рішенням Тополинської сільської ради за № ХХІІІ-13/73 від 20.04.2000 
р., не дають встановлювати, а влада у Донбасі зробила все можливе, щоб усунути з посади 
голову Тополинської сільської ради В.Г. Ковбасюка (він підписав це Рішення). 
 Може з 10.07.2008 р. почнется новий етап раніше започаткованих процесів 
ВІДРОДЖЕННЯ у Східній Україні ?! 
 

На це ми всі сподіваємось.

www.otrokiv.org www.cic-wsc.org www.lepkyj-club.org.ua
www.spadok.org


