
To my cousin to Helen  Edward Gartung



Report on Trip from 14 to 15. 07. 2010r. in 
the «Great Town» of NovoUkrainku and in 
«Avstro-Ugorsku Empire» - Christian World 
of Europe in the «township» of Gusyatin  (in 
7518 on the «Ukrainian account»)

Forward - in  the PAS !

A  letter  is  from  the  State  participating  Save  Bank  of  Ukraine  /  From 
20.04.2010 (at № 20/27-) does not give the Winnica regional management (Joint-
stock COMPANY is Branch) us quietly to behave to the past events and in 2010, 
as unlegality of leadthrough of five  money reforms  (1922-1924, 1947, 1961 and 
1996 years) does not cause objections on the whole. But strikes cynicalness and 
even  criminality  in  relation  to  ordinary  depositors  reform  in  1924,  when,  as 
indicated in a letter, is «one karbovanets of new standard there was equal to 50 
milliards  of  money  signs  which  were  in  circulation  by  then.  Holdings  are  the 
leadthroughs borne in moment in 1924 years of money it was fully depreciated 
reform and transformed in the fate of copecks.» (!).  

How can it was such be fixed a serious state act in a country which was the 
legal  successor  of  the  Kiev's  Christian  State  and  Moscow  Reign,  the  what 
ambitious applied even at one time into place of «Third Rome»?!  It is even not 
savagery, but frank  official at state level «of fight against God» with a clear ant 
civilization, deeply provocative orientation.  As it is deeply needed it was morally 
to  fall  down,  hearing the confession  frank satanizm,   and as  needed it  was  to 
despise the World People,  that frankly to trample all of bases of civilization, 
actively provoking its elimination (!).  And attack on the world acknowledged 
system of bringing the different types of over activity and intellectually spiritual 
activity in a comparable kind, namely on the credit and monetary system, is a not 
trifle  or  errors  which are  caused «deep  sympathy  to  poor»,  provocation  of  the 
aggressive inherited lazy persons is but expressly planned in relation to principles 
of  existence  of  clever  civilization  educations  on  Earth  (by  will  of  case,  and 
probably, for an unique social experiment, - put to  power in one of most morally 
and intellectually to the backward country).  Somehow nobody explains the basic 
thesis of Romans - «Man must earn a money». In fact this motto was the family an 
imperative during realization of economic activity and to Christianity, and after 
Christian epochal revolution in consciousness of Humanity, and all of the Third 
Millennium will be just, as well as all basic ten commandments of Bible.  Even, 
when  at  the  level  of  official  science  it  the  most  prominent  authorities  did  not 
support development of commodity-money relations between countries, and this 
authority  was  not  who  other,  as  Aristotel',  which  counted  «khrestomastiku» 
worthless employments, the credit and monetary systems developed and nobody 
aimed to watch recommendations that they were rolled up. Why ? And because 
bases of civilizations on Earths not guilty added degradation who did not want as 
though. Because any clever creature has a plan of actions, not to mention about all 



of Humanity. Someone can does not want to realize this plan. It is his choice. A 
man  is  provided  with  possibility  of  independent  choice.  Therefore  a  separate 
individual can even in a loss to utillize this FREEDOM itself. But to impose such 
way  millions,  and  the  more  so  to  aim to  urge  on  to  such  destructive  activity 
considerable part of Humanity is a crime, on which can go only those, who yells, 
that is not afraid to be reputed  Enemy of Humanity. But, one business to trouble 
above moral values, and quite another - to become already on other side of limit 
between good and evil, when back returning will not be already.

That is why today it is simply necessary to give it a shot really to denounce 
reform in 1924 on territory of East Europe. And let this denouncing take a place in 
form precedent only in Ukraine (an injustice will be acknowledged in relation to 
one concrete person),  but it somehow will soften the impression (very hope) from 
the «of  fight  against  God»  actions of  the communist  mode in East  Europe at 
people,  which looked after  agony of «World Possessors» which did not  take a 
place, on one sixth of dry land. To take away for a widow with four children (Ann 
Grigorievna Muller was lost the man of military medical assistant in 1912) all of 
economies, absolutely ALL (!). It the most bitter gangsters did not allow even to 
itself (!!!). In fact all of money -  2000 roubles held, as a law-obedient citizen in 
savings Bank, trusted the state. The same which needs it was to be had spite on all 
of people,  on HUMANITY on the whole ! 

It is needed to repent, but not in an order to compel someone on itself to 
work, but in an order to give it a shot to create and hope on the positive estimation 
of  labour  activity  from  the  side  of  those,  who  already  age  fruitfully  and 
purposefully works  in the name the Future.

Here actually why were taken for State Notary of city Khust, where on a city 
cemetery Valery Alexandrovich  Vasiljev was buried, to the Zakarpatskiy area of 
V.F.  Turchin   to  wash  down in  relation to  registration  of  inheritance  with the 
purpose of receipt of copies of act records:

1. In  the  department  of  civil  registration  Novo-Ukraine  of  district 
management  of  justice  of  the  Kirovograd’s  Area  in  relation  to 
confirmation of birth of Valery Alexandrovich Vasiljev on July, 10 in 
1929  (query after № 497/01-14 from 7.07.2010); /father/

2.  In the department of civil registration Gusyatin’s of district management 
of  justice  of  the  Ternopil's   Area  in  relation  to  confirmation  of  birth 
Mason (A miller is on a man) of Ann Grigorievna in 1877  (query after 
№ 498/01-14 from 7.07.2010); /grand-grandmother/

3. In the department of civil registration Gusyatin’s of district management 
of  justice  of  the  Ternopil's  Area  in  relation  to  confirmation  of  birth 
Muller   Olga  Andreyevna  in  1905   (query  after  №  499/01-14  from 
7.07.2010) /grandmother/.

And with these queries drove out to Lvov, and from Lvov in Novo-Ukraine 
city, where and arrived in the morning in 14.07.2010, and passing three kilometers 
from a railhead, going down to the river and rising to the center of «township», 
saw this real Ukrainian township was stretched in what picturesque place. Indeed, 



beautiful to 20-ti the thousandth Ukrainian township from family by monuments to 
all of epochs  in the central street (To the liberators 1941-45, To V.I. Lenin before 
district administration;  To the general Falcon, Lost 41-45 yryr; To the victims of 
Golodomoru before Church of Alexandra Nevski of  Moscow’s Patriarchate; To 
the afghan,  and a purveyance is done on a monument  to the victims 1918-1922, 
but ... did not have time),  and on the railway station - to Chernobil's people.  

Photo 1.  To the victims of First «Golodomoru» 1918-1922 - most frightful  
and «hidden» from all in East Europe (Novo-Ukraine city, 2010).  

Streets are wide. Practically two sidewalks on every side with  the alley of 
chestnuts in the middle. Very beautifully. A center is truly city, but see round the 
field and it is felt that much bread. In a restaurant borsch and tea cost eleven grvn. 
only, and portion is such, that and for two will suffice. Good and very quiet people 
which carries the largenesses of clothes mainly only, and in summer it especially 
strikes the eyes. People do not starve - it exactly.  How is it possible it was in these 
districts  to  open  out  golodomory  ?  If  1931-1933  stands  Victims  of  second 
golodomoru, indeed, very beautiful Monument with ringing on a mountain (done 
with the Soul !), to First  golodomoru (1918-1922)  - started making only (see a 
photo 1). 

Me  on  East  territory  in  Ukraine  abused,  that  ride,  but  not  send  letters. 
Promised to send an official answer in city Khust (by the way, one such answer 
was  in 16.07.10  in the papers of Valery Alexandrovicha Vasiljev, that is why 
there will be duplication).

But,  that  interestingly,  so  it  some  hopelessness  is  «poured  out  in  the 
atmosphere of township». «New Ukrainian» from Armenia had time me to tell, 
that in a township there is neither gas nor water (although in the reports of area «all 
is, works and given ...»), but all the same really  there is electricity and he conducts 
chickens.  According to his stories  -  the Internet  works as though, but not very 



much» ... and in general - «boring». All of factories stopped and  remained only 
one (!). Yes, sadly and somehow all having no the prospects, and Monuments  it is 
looked «Victims  of Golodomoriv»  as acquittal  of pressure of destructive “for 
Empire   forces”  on  people,  which  do not  want  fully  to  forget  «uncomfortable 
history».  «Ah, does not want to forget, - then pobiduyte out of employment and 
prospects  in  ХХІ  st.  in  the  yet  existent  villages  .  We  for  You  will  destroy 
MEMORY against «putin’s Moscow’s people»!» - aim to say all that were, but 
became «new» leaders a few months back, and people think silently: «Turn over as 
want ! In fact Monuments did and put, and we practically were not asked, now we 
are done culprits, that these Monuments stand ! In fact stand well, although not 
only  history  was  thoroughly  disfigured  but  also  thousands  of  people  simply 
destroyed on own mean   «of  fight  against  God» foolishness,  and then  for  the 
positions yet and to militate people  were compelled».  If who thinks that people 
understand nothing, that wrongs deeply.   As possible to forget, when your to 
have divom pulled through from Siberia, when it back was bought by all of nine 
brothers  which  departed  with  young wives   for  Empires  before  golodomorami 
(their father saw to what all  goes and quickly married  all  of children on poor 
peasant women and sent all «in traveling»). But bought out cleanly after cannibal 
NKVD's by a scenario,  because after redemption from a camp on a way from 
Siberia to Ukraine in the case of delay there was the inevitable shooting. But also it 
was not enough cannibalistic power. They yet this girl was then caught for to the 
villages . And Her father and mother to have so perished on Ural, where they were 
taken  out  in  summer  clothes,  compelling  practically  to  feed  “mushrooms-
mukhamorami”, and those who tried  to abandon an area - shot at once. And it is 
on Ural, when there and in summer at night practically a zero temperature.  Will 
anybody  forget it ?

By the way, Monument of V.I.Leninu next to district administration  was 
surrounded living  flowerets  and chaplets  always  living  -  artificial  flowers,  and 
people talk with bitter taste, that he on their earth will stand always ... Exactly, it is 
talked «with bitter taste». And it is in the modern ant civilization in a moral plan 
terms of existence - in the conditions of unemployment and with the churches  of 
Kirillov’s Patriarchy (!).  Not to break people !  выбросили

Yes, the system of headless obscurantism reposes on the useless filaments of 
«artificial hammered and sly demonstration of deep fear», and that it is important - 
the  inherited  obscurantism.  Usually  destroy  and  break  inferior  people  already 
during more than 300 years.  And was anything succeeded indeed important  to 
attain ? No. In fact and nothing will be of it. No humanitarian actions at the level 
of  show-presentations  nothing  is  created  and  nothing  will  be  given  (actually 
«threw out» facilities and the stakes of young «asterisks» are crippled with mass of 
neuroses and others like that).  «Of fight against God»- absolutely having no the 
prospects - whatever temporal successes and secret-service bacchanalia would not 
be played off.
            It, presumably, already very much many  understand well.  Especially, see 
it at comparison of terms on the East  and in Central Ukraine with terms in the 
Western  areas.   When in  15.07.2010  mount  from a  train  in  Ternopol,  strikes 



feeling of spiritual freedom and real cleverness of power. A chart and structure of 
organs of power is unique, only in the Western areas of «silovikiv» anymore, but 
they are powerless before a culture which from 50-th  years so not able to destroy, 
as to them also to live in such environment comfort. People are smart, but for two 
fifty there is for a sale practically a half of cake (that is considered a norm).  Will 
see the people of boundless sizes very little, and in the center of city public gardens 
with rare trees, which power and townspeople are proud of. Aspiring to beauty and 
thin perception of life is felt even in a sculpture on the bench of meetings, where 
all of inscriptions are in English (see a photo 2).

Photo  2.   Ternopil',  Central  public  garden,  Assiduous  sculpture  on  a  bench 
«Venue». The second analogical sculpture «disappeared» already, but inhabitants 
of city  all - exactly feel in  Europe  ( in 2010).

        But  most  interestingly is  a  road to  the township of  Gusyatin.  Ride on 
picturesque  places,  when  churches  appear   before  eyes,  and  then  and  the  real 
fortresses about which as though all forgot and does not talk, but they in the forests 
and restored. In general, all of trips in the Internet epoch acquire other character. In 
fact practically all of the most essential information it is possible about the visited 
city to know from a «world spider web», that is why remains only more attentive 
to behave  to the own emotions and feelings which overflow at an entrance to the 
cities. Especially, when pass antiquity. But driving up to Gusyatin from the side of 
Ternopol will see not a single historical monument and becomes not very much 
interestingly. But, when arrive at the center of township, contemporaneity beats at 
eyes.  Large  and  wide  area.  All  beautifully  and  very  calming,  equal  as  and  in 
Novoukrainci. But  something not so. It is felt that people are more active. And 
when see Church of Bernardines, built in 1610 (in this year the Anniversary date - 
400 years !), understand why (see a photo 3).



Photo 3. Gusyatin. Church of Bernardines (2010).

         «Labour -  as a rescue of the Soul» -  can draw This thesis  as a main 
imperative  of  the  activity  practically  every  habitant  of  the  Western  regions  of 
Ukraine. It is vainly tried to compel these people to work only on buildings and on 
low  skilled  works  in   Russian  Federation  and  in  Europe.  It  squandering  of 
intellectual  resource of  Europe and whole World.   For  the counted hours  how 
many  interesting  people  saw,  and  what  wonderful  character  endeavoured 
sfotografuvati, when three storks settled on the turret of Church of Bernardines 
(see Photo 4).



Photo 4.  Gusyatin. Church of  
Bernardines with storks,  from 
counter-clockwise  on  little  
tower it is possible to see one 
only (2010).

But  did  not  forget  about  a 
purpose and RAGS began  to 
search, to which took (at once 
felt on a motherland) straight, 
where  all  of  books  and  chief 
were  minutes  ten  intently 
studied  them,  and  then  and 
rotined me, that all of records 
in  them  are  done  on  Polish. 
Striking, but books were saved 
after 1905 and after 1877 (and 
in Novo-Ukraine there are not 
already act records after 1935). 
Here  to  you  and  regional 
differences  !  True,  it  is  sorry 
that nothing was found.  But to 
me in  city Gusyatin prompted, 
that it is needed  to depart in a 
district  center   Chemerivci, 

because   in  the  village  Gusyatin,  which  at  once  after  the  river,  to  find  no 
documents. 
         As well as in Novo-Ukraine - had dinner in a district restaurant (took the 
liberty such luxury; although in a train take only the reserved seats, as on anymore 
in the country of «zhirinovskikh» professor  does not earn while). Took a menu the 
same is borsch and tea, but already for 13 grvn. 50 copecks, and portion far less 
than, although for me and it «a bit rather big». Understand at once, what on the 
«East» try to detain people. And here and it was truly driven, met guidance which 
going to ride in Chemerivci. And it consented to take me with itself. Told on the 
way - as appeared in Western Ukraine, but main - true about 2400 years  history of 
the  Ukrainian  State  system and  about  the  first  German  State  on  territories  of 
Ukraine - Zaporozhia Sechi/Gothia. Certainly, it brushed for heart  of people, but 
they already with “George’s ribbons”  and must  be «on state restrained»,  more 
faithful, «on Russian-state ...». By the way, the same genuine interest was shown 
by people in Novo-Ukraine. However the unique people, as he is not divided and 
does  not  corrupt  in  accordance  with  regional  features,  and  he  is  unique.  And 
PEOPLE  always knew it and understood. Read Alexandra Sergey Hannibal von 



Sheberkh   Pushkin  «Matters  of  Kamchacki»  and  «History  of  the  Pugachev’s 
rebelling».  To You all will become clearly ! 

But exactly the meaningful for me took a place in Office of Chemerivciv, 
when Chief  Office decomposed on a table death Certificates and birth Certificates, 
to ascertain, that have a right on the receipt of information, and when it said, that a 
lot of birth certificates had recommenced, that not all today even and know about 
such «renewal».  Then, when its employees looked all of five books of the renewed 
act records, rotined them birth Certificate Feodor Andreytvich Melnik, son Ann 
Grigory Melnik (Muller), they confirmed, that in Winnica of him an act record 
about  birth  was  renewed (!).  In  gratitude  for  such  little,  but  important  for  me 
«openings», told about Trayan’s Column in Rome, where the fight of our people of 
Ukrainians/Getto-Dakkiv is reflected against Large Rome which hardly won over 
high  moral's   people  in 101-105,  about banishment  of  Romans Germans/Goths 
from «Trayan’s  Dakkii» in 271 and about creation of the First German State on to 
Large  Meadow  (!)  et  cetera  and  others  like  that.   And  finishing  say  the  last 
suggestions  suddenly  to  piercing  expressly  understood  as  a  true  needs  the 
Ukrainian  people  about  his  indeed  glorious  and  proud  history  of  fight  for  the 
Future of the Christian World and in Europe, and on all sew on Planet.
          It is needed to write work ! And to discover documents and act records 
it is possible  to halt, because even for «our sages» of documents more than enough 
(see  addition).  It  is  needed  to  return  home  to  Ivano-Francovsk.  Yes,  Ivano-
Francovsk became for me a house, real native peasant's hut, the descendants of 
Dekebalya live in which, that morally Rome won as early as  105yr., what saved 
and continue to keep Ukraine in ХХІ st.
         But there is not a bus from Chemerivciv to Ivano-Francovsk and ride  in two 
stages to the township  Gusyatin. But as all is interestingly folded. Know on the 
way, that the young people of township Gusyatin, village of Gusyatino and are 
center of Chemerivciv study in Kamenec-Podil'sku,  and  pracyuvati-vidpochivati 
rides in the USA on the programs of exchange. Does not understand, how is it 
possible to hope in these terms to retain people in historical ignorance ? Even, if on 
all  of the televisional ductings to tell anecdotes 48 clocks in days, and then a true 
about the real history of Ukraine/Get'manschini    will  be heard. Although, it  is 
possible to continue to compel and teach officials to steal, supporting «criminal 
patriotism» (to plan and build primitive circular upshots on roads for 10 million 
grvn.; and it is possible and for million and others like that, mainly - to fix the fact 
of corruption on a paper, that it is possible it was if necessary  to «remember»). But 
it only for two - three ten of «fed» up and «treated», but as to be with other ?  To 
continue to tell «fairy-tales», that in the USA of «nigeriv does lynch», and how 
then chosen Barraka Obbamu ?! 

For me the personal value has a presence of direct bus from the township of 
Gusyatin to Ivano-Francovsk. All for 30 grvn. it  is possible to arrive in Rimo- 
Catholic Church of Bernardines, and it already something and means.
           To Ivano-Francovsk/Stanislaw    hold all of way on hands «limonnik» and 
«little pal'ma», which purchased in Novo-Ukraine and want to take them and rear. 
Did not hold back and after age-old Chertkiva tell the shortest course of history of 



Ukraine/Gothii/Get'manschini  the young administrator  of  movable  circus  which 
confessed sincerely, that at school practically did not study history. 
           But I am pleasant that he from Kirovograd (Elizavetgrada), where we are all 
of tendons, indeed,  in a center to building of vent ductings from uranium mines 
under  a  city.  Although  he  nothing  and  does  not  know about  Large  Person  of 
Kirovograd  -  Sergey  Plachindu  and  him epochal  «Lebediyu:  as  well  as  when 
Ukraine was» (Kyiv, 2006). In fact  he is a modern worker of culture ...  As he 
«well» for years «independence» was learned !

        In earth from the forest which next to the village of Vovchenecke  (a 
village is 350 years; far more old than Stanislaw) «limonnik» and «little  pal'ma» 
stepped back and begin to grow. Possibly,  soon and in the township of  Novo-
Ukraine the working Internet and  atmosphere of «hopelessness» will appear will 
begin to be dispersed.  In fact how many people prematurely went away from life 
(habitant Novo-Ukraine it is talked that in «golodomori» people disappeared whole 
streets for to the villages), that feeling of freedom in East Ukraine became reality !

From  «Lebedii»  of  Sergey  Petrovich  
Plachinda  
 

Alexander Valerievich Vasiljev - Muller 
city Stanislaw,  in 20.07.2010

Dear Vanda Feodor !

Gave it a shot to understand with papers in an order to understand all of 
events which took a place in my family in  1912-1944 yryr.
That went out here. For the first, Ann Grigorievna Melnik (Mulyar'/Muller) gave 
birth in the village of Gusyatin  in 1903 son Anton, and  in 1905(6) on July, 14 also 
in the village of Gusyatin  - daughter Olga.  Also in the that village of Gusyatin she 
in 1907  on March, 13 gave birth a son Feodor, and already in  1912r.  remained 
without a husband, which was a military medical assistant (family this very was 
proud of).  Actually in 1912 Ann Grigorievna  was in a very difficult  situation. In 



this year for it the second daughter Alexandra gives birth in she (already without a 
husband). They all lived in Vinnici and she opens in Central Savings-bank № 496 
the Saving book on May, 18 in 1912. But on this book  she lays a money only in 
1920 on May, 18 and on June,  15 on one thousand karbovanetses.  All  it  on a 
deposit had 2000 karbovanetses. Secondly, on how many hardness was women in 
that time to live with four babies without a husband we see from circumstance that 
it, when filled a book, at first in place of wrote the name    of the senior  daughter 
Olga (if it will go away from life, a deposit needs to be given  out who of children) 
the name  of «Anne», and then corrected on «Olga». This her daughter and is my 
native grandmother.  What all of papers which was saved testify to.  

For the third, presently to me much, that clearly, but to understand power in 
East Europe does not can that time. It is possible somehow to try to understand 
times  of  fight  against  those,  who  had  a  large  propert,  or  large  facilities  (it  is 
gangsterism, but at difficult o'clock for a country its a bit can be justified), but to 
elect  a  widow with four babies,  the man of  which perished on war,  it  already 
savagery and meanness. It is otherwise impossible to estimate reforms from the 
exchange  of  money.  Wrote  with  the  native  such  lines:  «…unlegality  of  lead 
through of five  money reforms  (1922-1924, 1947, 1961 and 1996 years) does not 
cause  objections on the whole.  But  strikes  cynicalness  and even criminality  in 
relation to ordinary depositors reform in 1924, when, as indicated in a letter, is 
«one karbovanets of new standard there was equal to 50 milliards of money signs 
which were in circulation by then. Holdings are the leadthroughs borne in moment 
in 1924 years of money it was fully depreciated reform and transformed in the fate 
of copecks.» (!).  

How can it was such be fixed a serious state act in a country which was the 
legal  successor  of  the  Kiev’s  Christian  State  and  Moscow  Reign,  the  what 
ambitious applied even at one time into place of «Third Rome»?!  It is even not 
savagery, but frank  official at state level of «of fight against God» with a clear ant 
civilization, deeply provocative orientation.  As it is deeply needed it was morally 
to  fall  down,  hearing the confession  frank  satanizm,   and as  needed it  was  to 
despise the World People,  that frankly to trample all of bases of civilization, 
actively provoking its elimination (!).  And attack on the world acknowledged 
system of bringing the different types of over activity and intellectually spiritual 
activity in a comparable kind, namely on the credit and monetary system, is a not 
trifle  or  errors  which are  caused «deep  sympathy  to  poor»,  provocation  of  the 
aggressive inherited lazy persons is but expressly planned in relation to principles 
of  existence  of  clever  civilization  educations  on  Earth  (by  will  of  case,  and 
probably, for an unique social experiment, - put to  power in one of most morally 
and intellectually to the backward country).  Somehow nobody explains the basic 
thesis of Romans - «Man must earn a money». In fact this motto was the family an 
imperative during realization of economic activity and to Christianity, and after 
Christian epochal revolution in consciousness of Humanity, and all of the Third 
Millennium will be just, as well as all basic ten commandments of Bible.  Even, 
when  at  the  level  of  official  science  it  the  most  prominent  authorities  did  not 
support development of commodity-money relations between countries, and this 



authority  was  not  who  other,  as  Aristotel',  which  counted  “khrestomastiku” 
worthless employments, the credit and monetary systems developed and nobody 
aimed to watch recommendations that they were rolled up. Why ? And because 
bases of civilizations on Earths not guilty added degradation who did not want as 
though. Because any clever creature has a plan of actions, not to mention about all 
of Humanity. Someone can does not want to realize this plan. It is his choice. A 
man  is  provided  with  possibility  of  independent  choice.  Therefore  a  separate 
individual can even in a loss to utillize this FREEDOM itself. But to impose such 
way  millions,  and  the  more  so  to  aim to  urge  on  to  such  destructive  activity 
considerable part of Humanity is a crime, on which can go only those, who yells, 
that is not afraid to be reputed  Enemy of Humanity. But, one business to trouble 
above moral values, and quite another - to become already on other side of limit 
between good and evil, when back returning will not be already.

That  is  why  today  it  is  simply  necessary  to  give  it  a  shot  really  to 
denounce reform in 1924 on territory of East Europe. And let this denouncing 
take a place in form precedent only in Ukraine (an injustice will be acknowledged 
in relation to one concrete person),  but it somehow will  soften the impression 
(very hope) from the «of fight against God» actions of the communist mode in East 
Europe at people, which looked after agony of «World Possessors» which did not 
take a place, on one sixth of dry land.»

To me somehow in public did not understand, how it is possible it was then 
to take away all of economies, absolutely ALL (!). It the most bitter gangsters did 
not allow even to itself (!!!). In fact all of money – 2000 roubles held, as a law-
obedient citizen in savings Bank, trusted the state. The same which needs it was to 
be had spite on all  of people,  on HUMANITY on the whole ! 

It is needed to repent, but not in an order to compel someone on itself to 
work,  but in an order to give it  a shot to create and hope on the positive 
estimation of labour activity from the side of those, who already age fruitfully 
and purposefully works  in the name the Future.

Ask me to forgive for the very unfolded letter,  but  to go an urge  to the law 
in relation to unlegality of reform in 1924  is already simply my 
duty.  I have such official papers presently: 

1. My Passport and Original of birth Certificate, where 
it is expressly marked that my father of Vasiljev Valery 
Alexandrovich (also there is an original of testifying to 
his marriage with Olga Vladimirovnoy Yukhno).

2. Original of death Certificate my father in 12.12.2006 
in m. of Khust.

3. Original of Testifying to the right on Inheritance by 
law of Olga Andrevny Vasiljev (Melnik) on the name 
her  son  (and  my  father)  of  Vasiljev  Valery 



Alexandrovich   №403, what is registered after № 2-1204, and original 
of death Certificate Olga 

Andreevny Vasiljev  39.09.1992r.  and there is an 
original  of  certificate  for  marriage  by  Alexander 

Paulovich  Vasiljev  with  Olga 
Andreevna  Melnik.

3.Warrant  after  № 003596 from 10.10.1986 
on  the  exchange  of  habitation  (it  was  so-
called domestic exchange, when apartment of 
Aleksandra  Andreevna Melnik was actually 
given a present me to Alexander Valerievichu 
Vasiljev)  in  which  expressly  certainly,  that 

Vasileva  (Melnik)  Olga  Andreevna  the  sister  of 
Aleksandry   Andreevny Melnik, and the last is done on 

the basis of decision of city executive committee 
from 8.10.1986 after № 41, after labour of deputy 
commission.

5. Original  of  death  Certificate  Feodor 
Andreevich  Melnik  on  March,  9  1962r.  and 
official  letter  from  26.12.2007  after  №  5177-67 
from Vinnica’s city management of justice  that the 
last  residence  F.A.Melnika  in  Vinnici  was  to 

address: city Vinnica, street Sokolova bud.1. And also there is a letter 
from the Communal enterprise of «Vinnicka 
Sacral  Service»   is  Specialized  from 
22.07.2008, that Feodor Andreevich Melnik 

 is  buried  in  city  Vinnica  on  a  cemetery 
«Undergrowth» to address of street To Anastasii Medvid'  2a. Saw own eyes and 
made self-control out of cemeter’s book, that F.A.Melnik is buried in 11.03. 1962 

Miller  Aleksandroy   Andreevnoy  (marked  numbers  of  area 
311517  /  180  and  yet  № 163)  and  its  signature  (it  actual 
signature - know her). Also there is the renewed Original of 

birth  Certificate  Feodor  Andreevich 
Melnik.
6. Original  of  death  Certificate 
Anny  Grigor'evny  Melnik  in 
4.07.1972  and   official  letter  from 
26.11.2007  after  №  4785-67  from 



Vinnic’s city management of justice  that the last residence F.A.Melnik in 
Vinnici was to address: city Vinnica, street Sokolova bud. 1.

7. There is  an original  NOTE from 28.05.1944  on 
Annu Grigor'evnu  Melnik that its son ordinary Melnik 
Fedor  Andreevich is  indeed called Vinnickim of city’s 
office   in  an  army  on  March,  27  in  1944,  and  gave 
NOTE  for presentation  to the organs of Power on the 
receipt  of privileges foreseen by a law . 

The last has the most interesting aspect. Business in that to World War Ann 
(Anna)  Grigorievna  Melnik   with  babies  lived  in  Vinnici  to  address  of 
Kotlyarevskogo  15,  in  very  difficult  conditions.  When  German  administration 
came, it transmigrated it on a street Sokolova  5,  it actually the oldest center of 
city  (two steps are to the street Cathedral-Soborna). Then soviet administration 
came and, above all things,  «uplotnila  former» (about it a father which after war 
half year studied in Vinnitci at  school and lived for the grandmother told me). 
Interestingly, that to transmigrate from new it was possibly (all know that could 
all) on the outskirts of city, but there was not an occasion.  Ann (Anna) G.Melnik 
worked as a cook (in anything to accuse),  and her daughter  Alexandra, which 
remained in occupation with a  mother,  worked as  a medical  sister  and was on 
Finnish war also the trained nurse, a son Anton was at war with basmatchs and 
died  in  1942  in  Saratov,   senior  daughter  Olga  was  married  with  Alexander 
Paulovichem Vasiljev,  which  took  out  all  of  native  for  Volga  and  was  not  in 
occupation, and a son Feodor, which was in occupation, went on front in 1944 
(there is NOTE on privileges).  Therefore long power did not dare push this family 
from an  apartment  which  was  given  by  German  power.  But  very   attentively 
watched after  Ann (Annoy) G. Melnik, because  She was sincere Christian and 
knew the mother German tongue which was known by Her son Feodor, and it in 
the eyes of power was at the level of crime (and it indeed so, because felt pressure 
and in 2007). Therefore and transmigrated Ann G.Melnik with a son by Feodor 
and daughter Aleksandroy in a house alongside on the same street to address of 
street Sokolova Bud 1. (apt. 28), that and it is marked in the letters of Vinnitc’s 
city management of justice. Ann (Anna) G.Melnik and  Her son Feodor died to the 
same address, and  Her daughter of Alexandra buried them, set up a monument (it 
a theme especially interesting, but does not wish it to remember, it is very ashamed 
for our modern power) and exchanged this apartment for city  Mariupol to address 
of street Stroiteley of 99 Fl.88. Yes, so - on the sale of this apartment you, Vanda 
Feodor  and designed me  a  commission  for  my wife  in  2006 and it  is  already 
adjusted in 2007.
In public, that Ann (Anna) Grigorievna  Melnik is my grand-grandmother  it is 
already well-proven  officially, because only relatives get the originals of death 
certificates.  And all of originals for me and to me, as to the great-grandchild, the 
department of justice of Vinnici answered.
With kind regards
Alexander Valerievich  Vasiljev



Appendix:

Summary
«one karbovanets of new standard there was equal to 50 milliards of money 

signs which were in circulation by then. Holdings are the leadthroughs borne in 
moment in 1924 years of money it was fully depreciated reform and transformed in 
the fate of copecks.» (!).  



Khustska a state notarial office asks to report about  presence or absence of the 
money  holdings  (testamentary  order)  on  the  name  (from  the  name;  MELNIK 
ANNI GRIGORY which died 1972, last residence: city. Winnitca, St.Соколова, № 
1,  Fl.28,  Winnitca  area for the branches  of  savings Bank of  the Winnitca  city  
branch № 8672.

DATS (Information)  is needed for registration of inheritance.



     



Records about the borne holdings by Ann Melnik (Myuller)  in Bank

Certificate from Military Office to Ann Melnik (Myuller) about privileges in 
connection with a care on War of son Feodor 27.03.1944



Certificate about work of Aleksandry Melnik (daughter Ann Melnik) with 
1935 for 1939 and with 1941 for 1944, and also certification for participating 

in Finnish War in 1939



Biography which was written by Olga Andreevna Vasilev (Melnik), where the 
years of birth of sister Aleksandry (1912) are indicated, and brothers, Anton 
(1903) and Feodor (1908 - on a year made a mistake, as wrote in 1986, when 

by it were more than 80 years)



A death certificate of Ann Grigorievny Melnik (Myuller) 4.07.1972



Repeated birth Certificate Feodor Andreevichu Melnik 13.03.1907, which it 
was given out him in Winnitca of July, 25, 1952



Death certificate of Feodor Anreevicha Melnik  8.03.1962 in Winnitca from a 
white plague  (did not live so long to 55 years five days)



Letter from the chief of sacral service Winnitca, where a burial-place Feodor 
Andrey Melnik is indicated on a city cemetery.



Letters from a department justices of Winnitca, in which inform about the 
last place the residences of Ann Grigorievny Melnik and her son, Feodor 

Andreevicha Melnik to down street Sokolova 1.



Copy of marriage lines of Ann Grigorievny Myuller with Andrey Melnik in 
1900 in February and given out in a small town Gusyatin



Copy of marriage lines of Ann Grigorievny Myuller with Andrey Melnik in 
1900 in February and given out in a small town



Personal sheet, filled personally by Feodor Andreevich Melnik, where he 
specified a year birth (1907) and birth-place (vil. Gusyatin, and also place of 

studies in Rabfake of Connection in Odesse.



Personal sheet, filled personally by Feodor Andreevich Melnik, where it is 
indicated that on German can read and write



Personal sheet, filled personally by Feodor Andreevich Melnik,  where it is 
indicated that in 1954 they all (mother, he and sister) lived to down street 

Sokolova 5.



Certificates, which it is indicated in, that Feodor Melnik and in 1948 discharged on 
reduction of the staff and in 1954 discharged on reduction of the staff. It is difficult it was 

to live a man which was in occupation, in Ukraine.



Permission  on  the  exchange  of  apartments  to  which  the  apartment  of  Aleksandroy 
Andreevnoy Melnik was actually passed to me, to Alexander Valerevichu Vasiljev (it is a 
that apartment which was got by Ann Grigorievny Melnik at the beginning of the Second 
World War actually). It is indicated in him, that Olga Andreevna Vasiljev (Melnik) and 
Alexandra Andreevna Melnik are sisters, that was set even by the commission of deputies 
(and the commission of deputies is a not anecdote, but true)



Testifying to the right of Valery Alexandrovich Vasiljev on the inheritance of 
Olga Andreevny Vasiljev (Melnik) and of Aleksandry Andreevny Melnik



Testifying to the right of Valery Alexandrovich Vasiljev on the inheritance of 
Olga Andreevny Vasiljev (Melnik) and of Aleksandry Andreevny Melnik



A death certificate of Olga Andreevny Vasilev on September, 30, 1992 in Mariupol 
(original and given out in Ukraine only to the direct relatives)



A death certificate of Alexandry  Andreevny Melnik on October, 05, 1992  in Mariupol 
(original and given out in Ukraine only to the direct relatives)



A death certificate of Valery Alexandrovichu Vasiljev on December, 12, 2006 
in Khust (original and given out in Ukraine only to the direct relatives)



Моїй кузині Олені Едуардівні Гартунг

Звіт про Подорож з 14 по 15. 07. 2010р. у 
«стольний  град»  Новоукраїнку  і  в 
«австро-угорську  Імперію»  - 
Християнський Світ Європи в «містечко» 
Гусятин   (у  7518  р.  по  «Українському 
рахунку»)

Вперед – у  МИНУЛЕ !

Лист з Державного ощадного банку України / Вінницького обласного 
управління (ЗАТ Філія) від 20.04.2010 р. (за № 20/27-) не дає нам спокійно 
відноситись до минулих подій і в 2010 р., оскільки незаконність проведення 
п’яти  грошових реформ  (1922-1924, 1947, 1961 і 1996 років) в цілому не 
викликає заперечень. Але вражає своєю цинічністю і навіть злочинністю по 
відношенню до рядових вкладників реформа 1924 р., коли, як вказано у листі, 
-  «один карбованець нового зразка було прерівнено до 50 млрд. грошових 
знаків,  що  знаходились  в  обігу  на  той  час.  Вклади  внесені  до  моменту 
проведення  в  1924  році  грошової  реформі  повністю  знецінились  і 
перетворились в долі копійок.» (!).   

Як таке можна було фіксувати серйозним державним актом в країні, 
яка  була  правонаступницею  Київської  Християнської  Держави  і 
Московського Царства, яке амбітне претендувало навіть у свій час на місце 
«Третього  Риму»?!   Це  навіть  не  дикунство,  а  відверте   офіційне  на 
державному  рівні  богоборчество з  чіткою  антицивілізаційною,  глибоко 
провокаційною спрямованістю.  Як глибоко потрібно було морально впасти, 
сповідаючи відвертий сатанізм,  і як потрібно було зневажати Народи Світу, 
щоб всі основи цивілізації відверто розтоптувати, активно провокуючи її 
знищення (!). І атака на всесвітньо визнану систему приведення різних видів 
діяльності і інтелектуально-духовної активності в зіставний вигляд, а саме на 
кредитно-грошову  систему,  -  це  не  дрібниця  або  помилки,  які  викликані 
«глибоким співчуттям до бідних», а чітко спланована провокація агресивних 
спадкових  ледарів  по  відношенню  до  самих  засад  існування  розумних 
цивілізаційних  утворень  на  Землі  (волею  випадку,  а  швидше  за  все,  для 
унікального соціального експерименту,  -  поставлених до  влади в  одній з 
найбільше  морально  і  інтелектуально  відсталій  країні).   Якось  ніхто  не 
пояснює основну тезу римлян - «Людина повинна заробляти гроші». Адже 
цей  девіз  був  свого  роду  імперативом  при  здійсненні  господарської 
діяльності  і  до  Християнства,  і  після  Християнського  епохального 



перевороту в свідомості Людства, і буде справедливий все Третє Тисячоліття, 
як і всі основні десять заповідей Біблії.  Навіть, коли на рівні офіційної науки 
її  найвидатніші  авторитети  не  підтримували  розвиток  товарно-грошових 
відносин  між  країнами,  а  цим  авторитетом  був  ні  хто  інший,  як  сам 
Аристотель,  який  вважав  хрестомастику  негодящим  заняттям,  кредитно-
грошові системи розвивалися і ніхто не прагнув слідкувати рекомендаціям 
що їх згортали. Чому ? А тому, що основи цивілізацій на Землі не повинні 
піддаватися деградації як би кому ні хотілося. Тому, що у будь-якої розумної 
істоти є план дій, не говорячи вже про все Людство.  Хтось може не хоче 
реалізовувати  цей  план.  Це  його  вибір.  Людина  наділена  можливістю 
самостійного  вибору.  Тому  окремий  індивід  може  навіть  у  збиток  собі 
використовувати цю СВОБОДУ. Але нав'язувати такий шлях мільйонам, а 
тим  більше  прагнути  підштовхнути  до  такої  руйнівної  діяльності  значну 
частину Людства - це злочин, на який можуть піти тільки ті, хто кричить, що 
не боїться уславитися  Ворогом Людства. Але, одна справа баламутити над 
моральними  цінностями,  а  зовсім  інше  -  стати  вже  по  той  бік  межі  між 
добром і злом, коли назад повернення вже не буде.

От  чому  сьогодні  просто  необхідно  зробити  спробу  реально 
денонсувати  реформу  1924  р.  на  території  Східної  Європи.  І  хай  ця 
денонсація відбудеться у формі прецеденту тільки в Україні (буде визнана 
несправедливість по відношенню до однієї конкретної персони),  але це якось 
пом'якшить  враження  (дуже  сподіваюся)  від  богоборчеських  акцій 
комуністичного режиму в Східній Європі у народів, що спостерігали агонію 
«світо володарів», що не відбулися, на одній шостій частині суші. Відібрати у 
вдови  з  чотирма  дітьми  (Ганна  Григорівна  Мельник  втратила  в  1912  р. 
чоловіка військового фельдшера) всі заощадження, абсолютно ВСІ (!). Цього 
собі навіть найзапекліші бандити не дозволяли (!!!). Адже всі гроші -  2тис. 
рублів тримала, як законопокірна громадянка в Ощадбанку, вірила державі. 
Це ж яку треба було мати злість на всіх  людей,  на ЛЮДСТВО в цілому ! 

Потрібно каятися,  але не для того, щоб когось примушувати на себе 
працювати, а для того, щоб самим зробити спробу творити і сподіватися на 
позитивну оцінку трудової активності з боку тих, хто вже століття плідно і 
цілеспрямовано працює  в ім'я Майбутнього.

Ось власне чому були взяті  у Державного Нотаріуса м. Хуста, де на 
міському  кладовищі  був  похований  Валерій  Олександрович  Васильєв, 
Закарпатській області В.Ф. Турчин  запити щодо оформлення спадку з метою 
отримання копій актових записів:

1. У  відділ  реєстрації  актів  цивільного  стану  Новоукраїнського 
районного  управління  юстиції  Кіровоградської  області  щодо 



підтвердження  народження  Валерія  Олександровича  Васильєва  10 
липня 1929 р.  (запит за № 497/01-14 від 7.07.2010 р.); /батько/

2.  У відділ реєстрації актів цивільного стану Гусятинського районного 
управління  юстиції  Тернопільської  області  щодо  підтвердження 
народження Муляр (Мельник по чоловіку) Ганни Григорівни 1877 р. 
(запит за № 498/01-14 від 7.07.2010 р.); /прабабця/

3. У відділ реєстрації актів цивільного стану Гусятинського районного 
управління  юстиції  Тернопільської  області  щодо  підтвердження 
народження Мірошник Ольги Андріївни 1905 р.  (запит за № 499/01-
14 від 7.07.2010 р.) /бабця/.

І з цими запитами виїхав до Львова, а з Львова в Новоукраїнку, куди і 
приїхав  вранці  14.07.2010  р.,  а  пройшовши три  кілометри  від  залізничної 
станції, спускаючись до річки і піднімаючись до центру «містечка», побачив 
в якому живописному місці розкинулося це справжнє українське містечко. 
Дійсно, гарне 20-ти тисячне українське містечко з сім'ю пам'ятниками всім 
епохам на центральній вулиці (Визволителям 1941-45 рр., В.І. Леніну перед 
районною  адміністрацією;   Генералові  Соколову,  Загиблим  41-45  гг.; 
Жертвам Голодомору перед Церквою Олександра Невського Московського 
Патріархату; Афганцям,  і зроблена заготівка на пам’ятник  жертвам 1918-
1922  рр.,  але  ...  не  встигли),   а  на  залізничному вокзалі  -  Чорнобильцям. 
Вулиці широкі. Практично два тротуари на кожній стороні з  алеєю каштанів 
посередині. Дуже гарно. Центр по-справжньому міський, але бачиш навколо 
поля і відчувається, що багато хліба. У ресторані борщ і чай коштують тільки 
одинадцять гривень, а порція така, що і для двох буде достатнє. Добрий і 
дуже спокійний народ, який носить переважно тільки великі розміри одягу, а 
влітку це особливо кидається в очі. Люди не голодують - це точно.  Як можна 
було  в  цих  районах  розгортати  голодомори  ?  Якщо  Жертвам  другого 
голодомору  1931-1933 рр. стоїть, дійсно, дуже гарний Пам'ятник з дзвоном 
на горі (зроблений з Душею !), то Першому голодомору (1918-1922 рр.)  - 
тільки почали робити (див. фото 1).

Мене на Східній території в РАГСі вилаяли, що їжджу, а не посилаю 
листи. Пообіцяли направити офіційну відповідь в м. Хуст (до речі, одна така 
відповідь знайшлась  16.07.10 р.  в паперах Валерія Олександровича,  тому 
буде дубляж).



              
Фото  1.   Жертвам  Першого  «Голодомору»  1918-1922  рр.  -  

найстрашнішого і «приховуваного» від всіх в Східній Європі (Новоукраїнка,  
2010).

Але, що цікаво, так це якась безнадійність «розлита в атмосфері містечка». 
«Новий українець» з Вірменії встиг мені розповісти, що в містечку немає ні 
газу, ні води (хоча в звітах області «все є, працює і подається ...»), але все-
таки реально  є електрика і він розводить кури. З його слів - Інтернет начебто 
працює,  але  «не  дуже»  ...  і  взагалі  -  «нудно».  Всі  заводи  зупинилися  і 
залишився  тільки  один  (!).  Так,  сумно  і  якось  все  безперспективно,  а 
Пам'ятники   «Жертвам   Голодоморів»   виглядають  як  виправдання  тиску 
деструктивних проімперських сил на людей, які не хочуть повністю забути 
«незручну історію».  «Ах, не хочете забувати, - тоді побідуйте без роботи і 
перспектив в ХХІ столітті в своїх ще існуючих селах … Ми у Вас знищемо 
ПАМ'ЯТЬ проти «путінських москаликів»!» - прагнуть сказати всі що були, 
але  стали  кілька  місяців  тому  і  «новими»  керівниками,  а  люди  мовчки 
гадають: «Колобродять як хочуть ! Адже Пам'ятники зробили і поставили, а 
нас  практично  не  запитали,  а  зараз  нас  роблять  винуватцями,  що  ці 
Пам'ятники стоять !  Адже добре стоять,  хоча не тільки історію ґрунтовно 
знівечили,  але  і  тисячі  людей  просто  знищили  по  власній  підлій 
богоборчеській  дурості,  а  потім  за  свої  посади  ще  і  воювати  народ 
змусили».  Якщо хто думає, що народ нічого не розуміє, то той глибоко 
помиляється.   Як  можна  забути,  то  коли твоя  мати  дивом врятувалася  з 
Сибіру,  коли  її  викупляли  всі  дев'ять  братів,  що  роз'їхалися  з  молодими 



дружинами  по Імперії перед голодоморами (їх батько бачив до чого все йде і 
швидко одружував  всіх дітей на біднячках і відправив всіх «у біга»).  Але 
викупляли чисто за канібальським НКВДистським сценарієм,  тому що після 
викупу  з  табору  на  шляху  з  Сибіру  до  України  у  разі  затримки  був 
неминучий розстріл. Але і цього було замало людожерській владі. Вони ще 
цю дівчинку потім ловили по селам … А її отець і мати так і загинули на 
Уралі, куди їх вивезли у літньому одязі, примушуючи практично харчуватися 
мухаморами, а тих хто намагався  покинути зону - відразу стріляли. І це на 
Уралі,  коли  там  і  влітку  вночі  практично  нульова  температура.   Це  хто-
небудь  забуде ?

До  речі,  Пам'ятник  В.І.Леніну  поряд  з  районною  адміністрацією 
оточили живими квіточками і вінками вічно живих - штучних квітів, а люди з 
гіркотою говорять, що він на їх землі стоятиме вічно ... Саме, «з гіркотою» 
говорять.  І  це  в  сучасних  антицивілізаційних  в  моральному  плані  умовах 
існування - в умовах безробіття і з церквами  Кирилловського  Патріархату 
(!).  Не зламати людей !

Так,  на  нікчемних  ниточках  «штучної  затурканості  і  лукавої 
демонстрації глибокого страху» тримається рівноважна система безголового 
мракобісся,  і  що  важливо  -  спадкового  мракобісся.  Звично  знищують  і 
ламають підпорядкований народ вже впродовж більше 300 років. А вдалося 
що-небудь дійсно важливого досягти ? Ні.  Адже і  нічого з цього не буде. 
Ніякі гуманітарні акції на рівні шоу-вистав нічого не створюють і нічого не 
дадуть (фактично розтринькали кошти і покалічені долі молодих «зірочок» з 
масою неврозів і тому подібне).  Богоборчество - абсолютно безперспективно 
- які б тимчасові успіхи і агентурна вакханалія не розігрувалися б.

Це, мабуть, вже дуже багато хто  добре розуміє.  Особливо, це бачимо 
при порівнянні умов на Сході  і в Центральній Україні з умовами в Західних 
областях.   Коли  15.07.2010  р.   сходиш  з  поїзда  в  Тернополі,  то  вражає 
відчуття духовної свободи і  реальної розумності  влади.  Схема і  структура 
органів  влади  єдина,  тільки  в  Західних  областях  «силовиків»  більше,  але 
вони безсилі перед культурою, яку з  50-тих років так і не змогли знищити, 
оскільки їм теж жити в такому середовищі комфортніше. Люди підтягнуті, 
але за два п'ятдесят продається практично половинка торта (що вважається 
нормою).  Людей неосяжних розмірів побачиш дуже мало, а в центрі міста 
сквери з рідкісними деревами, якими влада і городяни пишаються. Прагнення 
до  краси  і  тонкого  сприйняття  життя  відчувається  навіть  в  скульптурі  на 
лавці зустрічей, де всі написи на англійському (див. фото 2).



            
Фото 2.  Тернопіль, Центральний сквер, Сидяча скульптура на лавці «Місце 
зустрічі». Друга аналогічна скульптура вже «зникла», але мешканці  міста 
все - рівно відчувають себе в  Європі  ( 2010 р.).

        Але найцікавіше - це дорога до містечка Гусятино. Їдеш по живописних 
місцях, коли перед очима з’являються  костьоли, а потім і справжні фортеці, 
про які начебто всі забули і не говорять, але вони в лісах і реставруються. 
Взагалі,  всі  подорожі в Інтернетівську епоху набувають іншого характеру. 
Адже практично всю найбільш важливу інформацію можна про відвідуване 
місто дізнатися з «всесвітньої павутини», тому залишається тільки уважніше 
відноситися  до власних емоцій і відчуттів, які захльостують при під'їзді до 
міст. Особливо, коли проїжджаєш старовину. Але під'їжджаючи до Гусятина 
з боку Тернополя не побачиш жодного історичного пам'ятника і стає не дуже 
цікаво. Зате, коли досягаєш центра містечка, то сучасність б'є в очі. Велика і 
широка площа. Все гарно і дуже заспокійливо, так само як і в Новоукраїнці. 
Але  щось не так. Відчувається, що люди активніші. А коли бачиш Костьол 
Бернардинців,  збудований  у  1610  р.  (в  цьому  році  Ювілейна  дата  -   400 
років !), то розумієш чому (див. фото 3).



                    
Фото 3. Гусятин. Костьол Бернардинців (2010).

         «Праця - як порятунок Душі» - Цю тезу може накреслити як головний 
імператив  своєї діяльності  практично  кожен  житель  Західних  регіонів 
України. Марно цих людей намагаються примушувати працювати тільки на 
будівництвах і на низько кваліфікованих роботах в  Російській Федерації і в 
Європі. Це розбазарювання інтелектуального ресурсу Європи і всього Світу. 
За лічені години скільки цікавих людей побачив, а який прекрасний символ 
постарався  сфотографувати,  коли  три  лелеки  оселилися  на  башточці 
Костьолу Бернардинців (див. Фото 4).



Фото 4. Гусятин. Костьол Бернардинців з лелеками, з ліва на башточц 
можна побачити тільки одного (2010).

         Але не забув про мету і почав  шукати РАГС, до якого прямо відвели 
(відразу  відчув себе  на  батьківщині),  де  знайшлися  всі  книги і  начальник 
хвилин десять їх пильно вивчала, а потім і мені показала, що всі записи в них 
зроблені на польському. Вражаюче, але збереглися книги і за 1905 р. і за 1877 
р.  (а  в  Новоукраїнці  немає  вже  актових  записів  за  1935  р.).   Ось  Вам  і 
регіональні відмінності ! Правда, шкода, що нічого не знайшли.  Але мені в 
РАГСі  міста  Гусятина  підказали,  що потрібно   поїхати  в  районний центр 
Чемерівці, тому що  в селі Гусятино, яке відразу за річкою, не знайти ніяких 
документів. 
         Як і в Новоукраїнці - пообідав в районному ресторані (дозволив собі 
таку розкіш; хоча в поїзді беру тільки плацкарт, оскільки на більше в країні 
«жириновських» професора  поки не заробляють). Меню узяв таке ж - борщ і 
чай, але вже за 13 гривень 50 копійок, доречи  і порція набагато менша, хоча 
для  мене  і  вона  «трошки  завелика».  Відразу  розумієш,  чим  на  «Сході» 



намагаються затримувати людей. А тут і по-справжньому пощастило, зустрів 
керівництво, яке збиралося їхати в Чемерівці. І воно погодилося мене узяти з 
собою. По дорозі розповів - як опинився в Західній Україні, але головне - 
правду про 2400 літню історію української державності і про першу німецьку 
державу на території  України -  Запорізьку Січ/Готію.  Звичайно,  людей це 
зачепило,  але  вони  вже  з  георгіївськими  стрічками  і  повинні  бути  «по 
державному стриманими», вірніше, «по російсько-державному ...». До речі, 
таку ж непідроблену цікавість виявляли люди і в Новоукраїнці. Все ж таки 
єдиний народ, як його не ділять і не розбещують відповідно до регіональних 
особливостей, а він єдиний. І НАРОД  завжди це знав і розумів. Прочитайте 
Олександра Сергійовича Ганнібал фон Шеберх Пушкіна «Справи Камчацькі» 
і «Історію Пугачовського бунту».  Вам все стане зрозуміло ! 
          Але саме значуще для мене відбулося в РАГСі Чемерівців, коли 
керівник  РАГСу  розклав  на  столі  Свідоцтва  про  смерть  і  Свідоцтва  про 
Народження, щоб упевнитись, що маю право на отримання інформації, і коли 
вона сказала, що багато свідоцтв про народження поновлювалися, що не всі 
сьогодні навіть і знають про таке «поновлення».  Потім, коли її співробітниці 
дивилися всі п'ять книг поновлених актових записів, показав їм Свідоцтво 
про  народження  Федора  Андрійовича  Мельника,  сина  Ганни  Григорівни 
Мельник (Муляр), то вони підтвердили, що у Вінниці його актовий запис про 
народження поновили (!). У подяку за такі маленькі, але важливі для мене 
«відкриття»,  розповів  про  Траянову  Колону  в  Римі,  де  відбита  боротьба 
нашого  народу  Українців/Гетто-Дакків  з  Великим  Римом,  який  насилу 
переміг  високоморальний  народ  в  101-105  рр.,  про  вигнання 
германцями/Готами римлян з  «Траянової  Даккії»  в  271 р.  і  про створення 
Першої Німецької держави на Великому Лугу (!) і так далі і тому подібне.  І 
договорюючи останні  речення  раптом до  пронизливості  чітко  зрозумів  як 
необхідна  українському  народу  правда  про  його  дійсно  славну  і  горду 
історію боротьби за  Майбутнє Християнського Світу  і  в  Європі,  і  на всій 
наший Планеті.
          Треба написати роботу ! А вишукувати документи і актові записи 
можна  припиняти, тому що навіть для «наших мудреців» документів більш 
ніж  достатньо  (див.  додаток).  Потрібно  повертатися  додому  до  Івано-
Франківська.  Так,  Івано-Франківськ  став  для  мене  домівкою,  справжньою 
рідною хатиною, в якому живуть нащадки Декебаля,  що морально переміг 
Рим  ще  в  105р.,  які  зберегли  і  продовжують  зберігати  Україну  і  в  ХХІ 
столітті.
         Але немає автобуса з Чемерівців до Івано-Франківська і їду  у два етапи 
до містечка Гусятино. Але як все цікаво складається. По дорозі дізнаюся, що 



молодь містечка Гусятино, села Гусятино і райцентру Чемерівців вчиться в 
Камінець - Подільську, а їздить працювати-відпочивати в США по програмах 
обміну. Не розумію, як можна сподіватися в цих умовах утримати людей в 
історичному неуцтві ? Навіть, якщо анекдоти по всіх  телевізійних каналах 
розповідати  48  годин  на  добу,  то  і  тоді   правда  про  справжню  історію 
України/Гетьманщини   буде  почута.  Хоча,  можна  продовжувати 
примушувати  і  вчити  чиновників  красти,  підтримуючи  «кримінальний 
патріотизм» (планувати і будувати примітивні кругові розв'язки на дорогах за 
10 млн. гривень; а можна і за мільйон і тому подібне, головне - зафіксувати 
факт корупції на папері,  щоб можна було при необхідності  «пригадати»). 
Але це тільки для двох трьох десятків «підгодованих» і «оброблених», а як 
бути з іншими ?  Продовжувати розповідати «казочки», що в США «нігерів 
лінчують», а яким чином тоді обрали Баррака Оббаму ?! 
         Для мене особисте значення має наявність прямого автобуса з містечка 
Гусятино до Івано-Франківська. Всього за 30 гривень можна приїхати в Римо 
- Католицький Костьол Бернардинців, а це вже щось та означає.
           Весь  шлях до Івано-Франківська/Станіслава    тримаю на руках 
«лимонник»  і  «пальмачку»,  які  купив  в  Новоукраїнці  і  хочу  довезти  їх  і 
виростити.   Не  утримався  і  після  старовинного  Чортківа  розповідаю 
найкоротший  курс  історії  України/Готії/Гетьманщини  юному 
адміністраторові  пересувного  цирку,  який  щиро  признався,  що  в  школі 
історію практично не вивчав. 
           Але мені приємно, що він з Кіровограда (Єлізаветграда), де ми всі 
жили, дійсно,  у самому центрі до споруди вентиляційних каналів з уранових 
шахт під містом. Хоча він нічого і не знає про Великого Кіровоградця Сергія 
Плачинду  і  його  епохальну  «Лебедію:  як  і  коли  виникла  Україна»  (Київ, 
2006).  Адже це  сучасний працівник культури ...  Як  його «добре»  за  роки 
«незалежності» вивчили !
        У землі з  лісу,  який поряд з  селом Вовченецьке   (селу 350 років; 
набагато  старіше  ніж  Станіславів)  «лимонник»  і  «пальмачка»  відійшли  і 
починають  рости.  Можливо,  скоро  і  в  містечку  Новоукраїнка  з'явиться 
працюючий Інтернет і  атмосфера «безнадійності» почне розсіюватися. Адже 
скільки людей передчасно пішло з життя (жителі Новоукраїнки говорять, що 
в  «голодомори»  цілими  вулицями  зникали  люди  по  селам),  щоб  відчуття 
свободи в Східній Україні стало реальністю !



З «Лебедії» Сергія Петровича Плачинди  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
---
Олександр Валерійович Васильєв - Мюллер, 
м. Станіславів,  20.07.2010 р.

Шановна Ванда Федорівна !

Зробив спробу розібратися з паперами для того, щоб самому зрозуміти 
всі події, які відбулися в моїй родині в у 1912-1944 рр. 

Ось  що  вийшло.  По  першу,  Ганна  Григорівна  Мельник 
(Муляръ/Мюллер)  народила  в  селі  Гусятино  у  1903  р.  сина  Антона,  а   у 
1905(6) р. 14 липня теж у селі Гусятино  - доньку Ольгу.  Також в тому же 
селі  Гусятино вона у 1907 р.   13 березня народила сина Федора,  а  вже у 
1912р.  залишилась без чоловіка, який був військовим фельдшером (родина 
цим дуже пишалась).   Фактично в 1912 р. Ганна Григорівна  була в дуже 
складному  становищі. В цей рік в неї у грудні народжується друга донька 
Олександра  (вже  без  чоловіка).  Вони  всі  проживали  у  Винниці  і  вона 
відкриває в Центральній Ощадній Касі  № 496  Ощадну книжку 18 травня 
1912 р. Але гроші на цю книжку вона кладе тільки у 1920 р. 18 травня і 15 
червня по одній тисячі карбованців. Всього в неї на вкладі знаходилось 2000 
карбованців. По-друге, на скільки важко було жінки в той час жити з чотирма 
діточками без чоловіка ми бачимо з того факту, що вона, коли заповнювала 
книжку, спочатку замість ім’я  своєї  старшої  доньки Ольги (якщо вона піде 
з  життя,  то  вклад  потрібно  видати   кому-то  із  дітей)  написала  своє  ім’я 
«Анне», а потім виправила на «Ользі». Ця її донька і є моєю рідною бабцею. 
Про що свідчать всі папери, які збереглися.  



По  третє,  зараз  мені  багато,  що  зрозуміло,  але  зрозуміти  владу  в 
Східній Європі того часу не можу. Можна якось намагатись розуміти часи 
боротьби з тими, хто мав велику власність, або великі кошти (це бандитизм, 
але в скрутну годину для країни він трошки може бути виправданий), але 
обирати вдову із чотирма діточками, чоловік якої загинув на війні, це вже 
дикунство і  підлість.  Інакше не можна оцінити реформи з обміну грошей. 
Своїм  рідним  написав  такі  рядки:  «…  незаконність  проведення  п’яти 
грошових реформ  (1922-1924, 1947, 1961 і 1996 років) в цілому не викликає 
заперечень.  Але  вражає  своєю  цинічністю  і  навіть  злочинністю  по 
відношенню до рядових вкладників реформа 1924 р., коли, як вказано у листі, 
-  «один карбованець нового зразка було прерівнено до 50 млрд. грошових 
знаків,  що  знаходились  в  обігу  на  той  час.  Вклади  внесені  до  моменту 
проведення  в  1924  році  грошової  реформі  повністю  знецінились  і 
перетворились в долі копійок.» (!).   

Як таке можна було фіксувати серйозним державним актом в країні, 
яка  була  правонаступницею  Київської  Християнської  Держави  і 
Московського Царства, яке амбітне претендувало навіть у свій час на місце 
«Третього  Риму»?!   Це  навіть  не  дикунство,  а  відверте   офіційне  на 
державному  рівні  богоборчество з  чіткою  антицивілізаційною,  глибоко 
провокаційною спрямованістю.  Як глибоко потрібно було морально впасти, 
сповідаючи відвертий сатанізм,  і як потрібно було зневажати Народи Світу, 
щоб всі основи цивілізації відверто розтоптувати, активно провокуючи її 
знищення (!). І атака на всесвітньо визнану систему приведення різних видів 
діяльності і інтелектуально-духовної активності в зіставний вигляд, а саме на 
кредитно-грошову  систему,  -  це  не  дрібниця  або  помилки,  які  викликані 
«глибоким співчуттям до бідних», а чітко спланована провокація агресивних 
спадкових  ледарів  по  відношенню  до  самих  засад  існування  розумних 
цивілізаційних  утворень  на  Землі  (волею  випадку,  а  швидше  за  все,  для 
унікального соціального експерименту,  -  поставлених до  влади в  одній з 
найбільше  морально  і  інтелектуально  відсталій  країні).   Якось  ніхто  не 
пояснює основну тезу римлян - «Людина повинна заробляти гроші». Адже 
цей  девіз  був  свого  роду  імперативом  при  здійсненні  господарської 
діяльності  і  до  Християнства,  і  після  Християнського  епохального 
перевороту в свідомості Людства, і буде справедливий все Третє Тисячоліття, 
як і всі основні десять заповідей Біблії.  Навіть, коли на рівні офіційної науки 
її  найвидатніші  авторитети  не  підтримували  розвиток  товарно-грошових 
відносин  між  країнами,  а  цим  авторитетом  був  ні  хто  інший,  як  сам 
Аристотель,  який  вважав  хрестомастику  негодящим  заняттям,  кредитно-
грошові системи розвивалися і ніхто не прагнув слідкувати рекомендаціям 



що їх згортали. Чому ? А тому, що основи цивілізацій на Землі не повинні 
піддаватися деградації як би кому ні хотілося. Тому, що у будь-якої розумної 
істоти є план дій, не говорячи вже про все Людство.  Хтось може не хоче 
реалізовувати  цей  план.  Це  його  вибір.  Людина  наділена  можливістю 
самостійного  вибору.  Тому  окремий  індивід  може  навіть  у  збиток  собі 
використовувати цю СВОБОДУ. Але нав'язувати такий шлях мільйонам, а 
тим  більше  прагнути  підштовхнути  до  такої  руйнівної  діяльності  значну 
частину Людства - це злочин, на який можуть піти тільки ті, хто кричить, що 
не боїться уславитися  Ворогом Людства. Але, одна справа баламутити над 
моральними  цінностями,  а  зовсім  інше  -  стати  вже  по  той  бік  межі  між 
добром і злом, коли назад повернення вже не буде.

От  чому  сьогодні  просто  необхідно  зробити  спробу  реально 
денонсувати  реформу  1924  р.  на  території  Східної  Європи. І  хай  ця 
денонсація відбудеться у формі прецеденту тільки в Україні (буде визнана 
несправедливість по відношенню до однієї конкретної персони),  але це якось 
пом'якшить  враження  (дуже  сподіваюся)  від  богоборчеських  акцій 
комуністичного режиму в Східній Європі у народів, що спостерігали агонію 
«світо володарів», що не відбулися, на одній шостій частині суші.»

Мені  якось  в  загалі  не  зрозуміло,  як  можна  було  тоді  відібрати  всі 
заощадження, абсолютно ВСІ (!). Цього собі навіть найзапекліші бандити не 
дозволяли  (!!!).  Адже  всі  гроші  -  2тис.  рублів  тримала,  як  законопокірна 
громадянка в Ощадбанку, вірила державі. Це ж яку треба було мати злість на 
всіх  людей,  на ЛЮДСТВО в цілому ! 

Потрібно каятися,  але не  для того,  щоб когось примушувати на 
себе  працювати,  а  для  того,  щоб  самим  зробити  спробу  творити  і 
сподіватися на позитивну оцінку трудової активності з боку тих, хто вже 
століття плідно і цілеспрямовано працює  в ім'я Майбутнього.

Прошу мене пробачити за дуже розгорнутий лист,  але  подати позив 
до  суду  відносно  незаконності  реформи  1924  р.   –  це  є  вже  просто  мій 
обов’язок.  В мене зараз є такі офіційні папери: 

1. Мій  Паспорт  і  Оригінал  Свідоцтва  про  народження,  де  чітко 
зазначено, що мій батько Васильєв Валерій Олександрович (також є 
оригінал  свідоцтва  про  його  шлюб  з  Ольгою  Володимирівною 
Юхно).

2. Оригінал  Свідоцтва  про  смерть  мого  батька   12.12.2006  р.  в 
м.Хусті.



3. Оригінал  Свідоцтва  про  право  на  Спадщину  за  законом  Ольги 
Андріївни  Васильєвої  (Мельник)  на  ім’я   її  сина  (а  мого  батька) 
Васильєва Валерія Олександровича за №403 , яке зареєстровано за 
№  2-1204,  і  оригінал  Свідоцтва  про  смерть  Ольги  Андріївни 
Васильєвої  39.09.1992р.   і  є  оригінал  шлюбного  свідоцтва  із 
Олександром Павловичем Васильєвим Ольги Андріївни Мельник.

4. Ордер за  № 003596 від 10.10.1986 р.  на обмін житла (це був т.з. 
родинний  обмін,  коли  квартира  Олександри  Андріївни  Мельник 
була фактично дарована мені Олександру Валерійовичу Васильєву), 
в якому чітко визначено, що Васильєва (Мельник) Ольга Андріївна є 
сестрою  Олександри  Андріївни  Мельник,  а  останнє  зроблено  на 
основі рішення міськвиконкому від 8.10.1986 р. за № 41, після праці 
депутатської комісії.

5. Оригінал Свідоцтва про смерть Федора Андрійовича Мельника   
9 березня 1962р. і  офіційний лист від 26.12.2007 р. за № 5177-67 з 
Винницького міського управління юстиції  про те, що останнє місце 
проживання Ф.А.Мельника у Винниці було за адресою: м. Винниця, 
вул. Соколова буд.1. А також є лист із Комунального підприємства 
«Винницька Спеціалізована Ритуальна Служба»  від 22.07.2008 р., 
що  Федір  Андрійович  Мельник   похований  у  м.Винниця  на 
кладовищі «Підлісне» за адресою вул. Анастасії Медвідь  2а. Бачив 
на  власні  очі  і  зробив  витяг  із  кладбіщенської  книги,  що 
Ф.А.Мельник  похований  11.03.  1962  р.  Мельник  Олександрою 
Андріївною (зазначений номери ділянки 311517 / 180 і ще № 163) і її 
підпис  (її  дійсний  підпис  –  його  знаю).  Також  є  поновлений 
Оригінал  Свідоцтва  про  народження  Федора  Андрійовича 
Мельника

6. Оригінал  Свідоцтва  про  смерть  Анни  Григорьевни  Мельник   
4.07.1972  р.  і   офіційний  лист  від  26.11.2007  р.  за  №  4785-67  з 
Винницького міського управління юстиції  про те, що останнє місце 
проживання Ф.А.Мельника у Винниці було за адресою: м. Винниця, 
вул. Соколова буд. 1.

7. Є  оригінал  СПРАВКИ  від  28.05.1944  р.   на  Анну  Григорьевну 
Мельник  про  те,  що  її  син  рядовий  Мельник  Федор  Андреевич 
дійсно  призваний  Винницьким  міськвоенкоматом  в  армію  27 
березня  1944  р.,  а  надали   справку   для  представлення   органам 
Влади на отримання  пільг передбачених законом .



Останнє має найбільш цікавий аспект. Справа у тому, що до Світової 
Війни Ганна (Анна) Григорівна Мельник  із діточками мешкала у Винниці за 
адресою  Котляревського  15  ,  в  дуже  скрутних  умовах.  Коли  прийшла 
німецька  адміністрація,  то  вона  її  переселила  на  вулицю Соколова  5,   це 
фактично самий старий центр міста   (два кроки до вул.  Соборної).  Потім 
прийшла радянська адміністрація і, в першу чергу,  «уплотніла  колишніх» 
(про це розповідав мені батько, який після війни пів року навчався у Винниці 
в школі і жив у своєї бабці).  Цікаво, що переселити з нову на окраїну міста 
було можливо (всі знають, що могли все), але не було приводу.  Ганна (Анна) 
Г.Мельник  працювала  поваром  (ні  в  чому  обвинуватити),  а  її  донька 
Олександра,  яка  залишилась  в  окупації  з  мамою,  працювала  медичною 
сестрою  і  була  на  фінській  війні  теж  медсестрою,  син  Антон  воював  із 
басмачами і помер в 1942 р. у Саратові,  старша донька Ольга була одружена 
із Олександром Павловичем Васильєвим, який всіх рідних вивіз за Волгу і не 
був в окупації, а син Федір, який був в окупації, пішов на фронт у 1944 р. (є 
справка на пільги).  Тому довго влада не наважувалась рушати цю родину із 
помешкання,  яке  дала  німецька  влада.  Але  дуже   уважно  слідкувала  за 
Ганною (Анною) Г. Мельник, бо вона була щирою Християнкою і знала свою 
рідну німецьку мову, яку знав і її син Федір, а це в очах влади було на рівні 
злочину (і це дійсно так, бо відчув тиск і в 2007 р.). Тому і переселили Ганну 
Г.Мельник із сином Федором та донькою Олександрою в будинок поряд на 
цю ж вулицю за адресою вул. Соколова буд 1. (кв. 28),  що і  відзначено в 
листах  Винницького  міського  управління  юстиції.  За  цією  ж  адресою 
померла  Ганна  (Анна)  Г.Мельник  і  її  син  Федір,  а  її  донька  Олександра 
поховала їх, поставила пам’ятник (це особливо цікава тема, але не бажаю її 
згадувати, дуже соромно за нашу сучасну владу) і обміняла цю квартиру на 
м. Маріуполь за адресою вул. Строителей 99 кв.88. Так, так - на продаж цієї 
квартири  Ви,  Ванда  Федорівна  і  оформляли  мені  доручення  для  моєї 
дружини в 2006 р. і вже скореговане у 2007 р. 

В загалі, те що Ганна (Анна) Григорівна Мельник є моєю прабабцею 
вже  доведено   офіційно,  тому  що  тільки  родичам  надаються  оригінали 
свідоцтв про смерть.  А всі оригінали в мене і мені, як правнуку, відповідав 
відділ юстиції Винниці.

З повагою,

Олександр Валерійович Васильєв



Present own Flat of Alexamdry Melnik (daughter Anny G. Muller) to me - 
Alexander Vasiljev (Vasiljev-Muller) 
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