Громадянський Міжнародний Комітет
Інтелектуального і Духовного Єднання
Азовське (Українське) відділення Академії економічних наук і
підприємницької діяльності
Інститут економіко-соціокультурних досліджень ім. Ольги В.
Васильєвої – Католик
(правонаступник ДЕНМЦ Академії наук України)

Кожна людина впливає на цей Світ, а
Інтелектуали Світу згораючи просвітлюють
Людство – особиста філософія автора закону
збереження праці Валерія Олександровича Васильєва

Виконання проекту «Нова Готія» по програмі
«Червона Книга Культур Європи»

Івано-Франківськ (до 1962 р. Станіслав) – Маріуполь
(Старовинний Кремнес - Адамахі) – Зарагоса (Іспанія)
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Зміст
1. Моральний авторитет
(Мельників).

родин

Васильєвих

і

Мюллерів

2. Повага до кожної людини – це не гасло, а життєва
необхідність нашої Цивілізації.
3. Духовний світ і найвища нагорода Азовського (Українського)
відділення Академії економічних наук і підприємницької
діяльності Медаль «Митрополита Готії і Кафи, Святого
Ігнатія».
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4.

Необхідність моральної підтримки науковців економістів, які
спалюючи себе освітлюють шлях людству.

5.

Боротьба за майбутнє академічних досліджень і економічної
науки в Приазов’ї.

6.

Міжнародне визнання праць «академіка України, Росії і
Америки» Валерія Олександровича Васильєва.

7.

Треба всім нам допомогти створити Українську Академію
економічних наук і підприємницької діяльності ім. В.В.
Леонтьєва.

1. Моральний авторитет родин Васильєвих і Мюллерів
(Мельників).
Цікава річ – не корелює авторитет особистостей, визнаний офіційно, із
реальним авторитетом, який складається по відношенню до (не видатної,
виходячи з позиції офіційних інституцій) людини в той чи іншій родині,
особливо це проявляється коли країна потерпає великі випробування під
тиском несприятливих обставин. На цю тему можна навести багато
прикладів, але всі вони будуть свідчить про одне, що неправедні суспільні
цілі, які визначає то чи інше керівництво, впливають на всю систему
цінностей офіційного визнання, але духовний світ людини не визнає фальші і
реальна повага надається тільки тим, хто виявив не аби які духовні якості,
хто відстоював цінності культури, або віри. І саме головне – це визнання
здійснюється не тільки у проявленому Світі.
Події ХХ століття, які відбулись в родинах Васильєвих і Мельників –
Мюллерів, як би спеціально для всіх нас показали які цінності повинна
відстоювати людина. Що вона повинна робити у складних обставинах. На що
погоджуватись, а на що ні. Яку межу вона не повинна переступати під будьяким тиском, як би того не бажали керівні структури, які виборюють на
Сході дуже часто щось дуже незрозуміле.
Лауреат Нобелівської Премії Миру Михайло Сергійович Горбачов
щиро казав, що «потрібна перебудова свідомості на Сході». Всі події
останніх років це підтверджують. Але тільки потрібно уточнити, що потрібна
перебудова свідомості у керівничих прошарках суспільства, тому що широкі
верстви суспільства в цілому досить зважено і з розумом оцінюють ту чи
іншу ситуацію, ті чи інші дії, особливо, там де Християнський Світ не
знищений, де моральні засади близькі людям і ними керуються спільноти.
Саме велике випробування було на теренах України в ХХ столітті в
період Другої Світової Війни, коли після другого голодомору (знищили
тільки офіційно 5 млн. українців без урахування приросту населення)
моральний авторитет Східної Європи був набагато нижче нуля у цілому
Світі, коли провокувалась військова агресія Німеччини, коли надавалась
допомога ресурсами «новому порядку», який вважав за необхідне
запровадити «Ледокол Революції» Адольф Гітлер.
Всі найбільш «знаменні»- жахливі події відбувались на нашій землі, і
все це робилось дуже професійно, щоб уся відповідальність лягла на плечі не
керівників, а на душі підлеглих. Дійсно, високопрофесійна антихристиянська
діяльність ворогів людства мала місце на теренах України. Зараз Європа вже
визнала фашизм і сталінізм рівно небезпечними для Світу. А визнають це на
Сході ? Що роблять керівники країн СНД, щоб запобігти вихованню
терористично налаштованої молоді ? В тому і річ …
І тому всім зрозуміло кого будуть підтримувати керуючи структури на
Сході, що вони будуть вважати необхідним підтримати і в моральному плані,
і в інтелектуально-духовному, а також який стиль життя будуть рекламувати
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молоді. Але таке було не завжди і до того стану, в якому ми всі опинились,
Східна Європа із Україною йшли поступово крок за кроком.
Все починалось у 20-их роках, коли знищення складної структури
суспільства розгорталось. В ці роки Павло Антонович Васильєв загинув від
найманого вбивці у командировці із Києва до Житомира. Для того, щоб його
родина відчула провину перед «нелюдями» фахівця, який не бажав приймати
участь у розкраданні грошей, а мріяв врятувати дружину і дітей (Павло
Антонович став тоді вже громадянином Слуцка), його смерть була офіційно
віднесена до смерті від тифу (і родину цим лишили пенсії). Можна тільки
зараз відчути, як складно було отримати тоді Олександру Павловичу
Васильєву середню професійну освіту. Скільки потрібно було сил і
витримки, щоб стати фахівцем, щоб ніколи не згадувати батька, щоб все для
всіх «забути». Ми тільки сьогодні можемо трошки зрозуміти моральне
навантаження, яке тримав Олександр Павлович, батько Валерія
Олександровича Васильєва, який ніколи ні в 60-ті, ні в 70-ті роки не
розповідав ні своєму сину, ні онуку із якої вони родини і які випробування
витримали люди у першій половині ХХ століття.
Здається, що Олександру Павловичу Васильєву вдалось в 30-ті роки
трошки вписатись у ту нелюдську систему, яку збудували в Україні (доречи,
йому приходилось відповідати за чотирьох сестер із матір’ю, крім своєї
сім’ї). Він зростав професійно і його у 1930 р. рекомендують для навчання в
вищий навчальний заклад.

А дійсно, як можна не просувати людину, яка пройшла службу в армії,
яка
чесно працювала начальником землевпорядкувальної групи в
Новоукраїнке по землевпорядкуванню Помошнянської машино-тракторної
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станції. А він дійсно достатньо активно працював і в Олександрівському
землевпорядкувальному кущі на Херсонщині (Наказ Одеського Зембюро від
22/1У -1931 р.), і був кращим із інспекторів Одеської і Миколаївської
областей в 1937-38 рр., тому 7 травня 1939 р. був висунутий кандидатом на
Всесоюзну с. г. виставку і на посаду головного інженера відділу
землевпорядкування Кіровоградської області.

Але стрімко наближалась війна до України, тому що у 1939 р. Друга Світова
Війна розпочалась і оминуть Україну вона не могла бо так її «спланували».
Всі суперечки були закладені ще у 1913-1915 рр., а головне – їх ніхто не
намагався цивілізовано вирішувати (тільки захвати нових територій та
людських ресурсів і більш нічого). Сестра дружини Олександра Павловича,
Олександра Андріївна Мельник вже воювала на Фінляндському фронті, а він
йшов вгору по кар’єрній дробині. За Наказом № 950 від 11.09.1939 р.
Олександр Павлович Васильєв стає виконуючим обов’язки начальники
відділу землевпорядкування по Кіровоградському земельному відділу.

Але війна всі кар’єрні зростання зруйнувала і Олександр Павлович
Васильєв зробив свій вибір – він всю свою родину, а саме жінку із сином
(Валерієм) та всіх сестер із діточками і матір вивіз за Волгу.
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В цьому йому допомогли, але у документах підкреслювалось, що це
його власний вибір (Чому ? Що за цим приховувала влада ? Чому владі
потрібно було засвідчити «особисте бажання здійснити евакуацію» з боку
О.П. Васильєва ?). Доречи, у 1941р. він вже знову був головним інженером, а
не виконуючим обв’язки першого
керівника. А вже в Миколаївці
(Николаевка) він працював і день і ніч. Але, що цікаво – у автобіографії
Олександр Павлович всю свою працю у Сталінградській області
характеризує єдиним реченням – «В 1941 р. в серпня місяці був
евакуйований в Сталінградську область і працював ст. землевпорядковцем в
Миколаївському районі.» А насправді він там дійсно був відповідальним
працівником. Для нас багато про що свідчать фотографії. На них завжди
можна побачити рівень відповідальності той чи іншої людини, а фотографія
Олександра Павловича тих років безперечно свідчить про напружені часи. А
головне – якісь не зрозумілі посади; то посада товарознавця –контролера, то
начальника планового відділу Сталінградського обласного мельтресту, а то
командирування в Руднянське мельуправління по питанням мобілізації
робочої сили «для будівництва мельпідприємств у місті Сталінграді (з
27.04.1943 р. по 25 травня 1943 р. , а потім з травня була ще на 25 діб до 21
червня продовжена). Щось дуже важливо виконував Олександр Павлович,
про що і 60-ті роки не розповідав, коли їздив до Волгограду (Сталінграду).
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Доречи, секретар на Свідоцтві Пан Коган, а Голова – Блюмкін (!). Тільки із
двох збережених командировочних свідоцтв та спогадів Валерія
Олександровича Васильєва стає все зрозуміло. А згадував Валерій
Олександрович, що «батько» (так звертався до свого тата і Валерій
Олександрович, а потім до нього і Олександр Валерійович) розпланував два
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військових аеродроми та приймав участь у будуванні залізниці «Перемоги»
(т. з. «Камишинську ветку»), по якій головні військові сили СРСР були
перевезені під Сталінград (німецьке командування не сподівалось, що в
такий стислий термін можливо побудувати залізницю).

Ось якими «сівооборотами» займався Олександр Павлович Васильєв і тому
із ним мав співбесіду М.С.Хрущов і наказав йому йти за військами і
приймати керівництво земельним відділом у Кіровоградській області (була
війна і ці співбесіди були майже на дорозі, тому і бачив 14 річний хлопчик,
як зупинився «віліс» із нього швидко вийшов офіцер і попрямував до їх дома,
а потім «батько» побіг до «віліса» і йому щось дуже важливо казав генерал,
який сидів на задньому сидінні, яким і був Микита Сергійович - майбутній
керівник СРСР). Але чому про «Камишинську ветку», яку будували по
Військовому проекту К 30 ОИУ СтВО під керівництвом головного інженера
Критова, нічого і ніколи не казав Олександр Павлович і через тридцять років
після війни ? Це ж як тоді виховали людей (!), у якому безмежному страху,
що вже всі терміни секретності промайнули, а нічого і нікому не
наважувались розповідати.
Те що робота по Військовому проекту К 30 ОИУ СтВО була виконана
на високому рівні і Олександра Павловича відзначили, ми бачимо із Наказу
№56 від 6 листопада 1943 р. по Миколаївському Районному споживчому
Союзу, де О.П. Васильєва вже іменують «Директором ПромКамойшата» і
командирують для роботи в Україну в розпорядження Наркомзема УССР
м.Харків. Все добре - і Телеграма із Харкова в Миколаївку, яку підписав
Бутенкс, і лист від Голови Кіровоградського виконкому облради В.Іщенко та
Секретаря облвиконкому Я. Бевзюка, але чому так швидко вмирає Пелагея
Данилівна Васильєва (якій було тоді тільки 71 рік), яка залишила цей світ 21
жовтня 1943 р. у м. Миколаївка Сталінградської області ? Що її тоді так
схвилювало, що спричинило кровоізліян’є у мозок ? Хтось вважає, що
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пройшло стільки часу і не можна знайти відповідь, але ми цю спробу
зробимо к 140 річчю з дня народження цієї шляхетної і дуже гордої жінки із
Литовського роду Полянських, яка через все життя пронесла велику і все
переможну любов до свого чоловіка Павла Антоновича Васильєва, онука
Василя Васильєва нащадка Артемія Васильовича Васильєва (Кумпана).

Олександр Павлович чесно допрацював до пенсії і всі його «подвиги»
під Сталінградом дали йому можливість не бути мобілізованим і знятись із
воїнського обліку в 1955 р. (в рік коли в нього народився онук в Казахстані,
куди із «виховною метою» спрямували його сина Валерія Олександровича
головним інженером зерногосхозу).

Така велика і напружена праця, а головне – поважне відношення з боку
влади до пенсіонера, коли до всіх знаменних дат - невеликі, але нагороди.
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Чому тоді у 1979 р. 27 травня у лікарні Олександр Павлович залишає цей світ
на 75 році життя, тоді як його жінка ще 13 років спостерігає всі події
перебудови ? Якось такі запитання не прийнято задавати, особливо, в Східній
Європі, коли вік за 60 років вже вважається дуже великим.
Ми все ж таки зробимо спробу відповісти на це запитання. І в першу
чергу, звернемо увагу на непомітну, але таку необхідну працю Ольги
Андріївни Мельник, дружини Олександра Павловича, яка і до війни, і в
містечку Миколаївка працювала медиком і приймала роди, допомагала
зберігати Україну. Це в духовному плані трошки важливіше ніж нерозумна
боротьба за контроль над тою чи іншою територією, чи ні ?

Особливо, коли потім у Трудовій Книжці бачимо 14 подяк «За
наполегливу працю» (із 49 р. по 61 р.) і це тільки за 12 років (!). Так, що
праця медичної сестри важливіше ніж виконання планів та аеродроми із
залізницями у період війни ? Мабуть так … Нам всім є над чим замислитись,
коли обираємо пріоритети в цьому житті.
Але найважливішим, на нашу думку, вважається відношення людини
до нетлінних цінностей – до духовної свободи і до віри. Життя, майже
спеціально, для нашого переконання поставило досить цікавий експеримент.
В той самий час, коли Олександр Павлович спасав, як він тоді вважав,
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родину, мати його дружини Анна Григорівна Мельник (Мюллер) не поїхала
за Волгу і не залишила Вінницю.
Якщо би ми спитали у 60-ті або 70-ті роки у Анни Григорівни чому
вона залишилась, то отримала би чітку відповідь, що «не було можливості і
транспорту». Але, якщо проаналізуємо факти, які підтверджуються
збереженими документами, то стає зрозумілим, чому Анна Григорівна,
народившись у 1877 р. залишила нас 4 червня 1972 р. і останнім місцем, де
вона жила із дочкою Олександрою, був центр Вінниці по віл. Соколова 1
кв.28. Більш за все цікаво те, що у 1920 р. в неї була Ощадна Книжка, на якій
на той час була покладена 18 травня не маленька сума у 1000 кар., а 15
червня ще 1000 кар. (!). У випадку її смерті отримати вклад повинна була
Ольга Андріївна Мельник.

Цей вклад визнається і в 2009 році юристами. Але головне не це, а яким
чином вдалось отримати квартиру жінці, яка була із «колишніх» в центрі
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Вінниці, а також зберегти її до 1972 р. в умовах дійсно великого пресингу
влади до всіх нащадків більш високоморальної епохи в Східній Європі ?
А всі події розгортались дуже просто і, дійсно, їх можна було
передбачити. Справа у тому, що Анна Григорівна була віруючою людиною і
німецького походження. Вона не хотіла залишати Вінницю і, коли прийшла
німецька адміністрація, то спокійно почала ходити до церкви і називати
Львів Лембергом. Все це їй було близько. І якщо вона, запобігаючи
неприємностям, знищила всі фотографії чоловіка (?!, а чому і досі
незрозуміло), то картки храмів залишила.

Німецька адміністрація переселила її у центр міста, як німкеню, за
адресою вулиця Соколова 5. Приміщення було велике, його і Валерій
Олександрович пам’ятав, коли навчався після війни у Вінницькій школі, бо
після уходу німців Анну Григорівну «уплотнили», але і тоді помешкання
здавалось великим. Постає запитання, а чому радянське керівництво не
виселило Анну Григорівну із центру міста ?
В даному випадку починають діяти закони. Закони у країні, в якій не
діяли ніякі моральні норми, де можливо було здійснювати голодомори, де в
загалі людину ніколи і ніхто не поважав. Як це могло бути ? А відбулось і все
здійснилось дуже мудро, але і по справжньому жертовно (!). Син Анни
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Григорівни Федір Андрійович Мельник (1907 р. народження) в той же час, як
Винниця стала радянською пішов за особистим бажанням в дієву армію (!),
хоча вже мав інвалідність, яку отримав в Радянському Союзі ще до війни.

Це і дало можливість родині отримати Довідку, яка надавала пільги по
помешканню для родин військових (!). Зрозуміло, що така жертовність
дорого коштувала Федору Андрійовичу і в 55 років він залишив цей світ, але
він зробив все що міг для родини. Доречи, влада не могла нічого ганебного
вигадати і проти Олександри Андріївни, яка із липня 1941 р. по 18 березня
1944 р. працювала в Вінницькій Пастерівській станції (!), а з травня 1935 р.
по вересень 1939 р. працювала при Піроговській лікарні. Для неї майже
нічого не змінювалось із зміною влади у Винниці (радянська влада –
німецька влада – знову радянська влада, а вона працює). Взагалі, тільки увага
до родини Мельників-Мюллерів у влади зросла, що мало прояв у особливо
«проінструктованих» сусідах, які не забули інструкції і в 2007 р.
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Цікаво, що за те, що Олександра Андріївна приймала участь у фінській
війни в 1990 р. вона отримала статус учасника Великої Вітчизняної Війни !

Все це тільки підтверджує самий головний висновок, що дотримання
моральних засад буде завжди підтримуватись незважаючи на стан
суспільства і незважаючи на всю ганебність той чи іншої влади. Що цікаво,
вся родина Васильєвих вважала духовним своїм центром Анну Григорівну
Мельник (Мюллер). Всі фотографії завжди їй відсилались і з нею бажали
зустрітись. Це і є відповіддю, що було потрібно робити в ті складні часи, щоб
спасати душу, але не в кожного це виходило і далеко не завжди так добре
кінчалось, як це було із Анною Григорівною Мельник-Мюллер.
Як бачите – одна людина багато може зробити і в складних умовах,
головне не зраджувати духовним засадам і тоді 95 років життя не будуть
вважатись недосяжними.

2. Повага до кожної людини – це не гасло, а життєва
необхідність нашої Цивілізації.
Все це дійсно добре розумів Валерій Олександрович Васильєв. Тому
з'являється за участю Валерія Олександровича доповідь "Традиції тисячоліть:
від Афінської Академії до Академічної Вченої Ради Маріуполя - Кремнеса
(Активізація через 1470 років пошуку шляхів інтелектуально - духовного
зростання нащадками еллінів на берегах стародавнього Понта) " (Маріуполь,
1999). Препринт доповіді відразу ж викликав інтерес фахівців і громадськості не
тільки в Україні, Росії, але і в США.
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В цій праці Д-р Валерій Васильєв намагався віддзеркалити своє бачення
розвитку академічних традицій у Приазов’ї, спираючись на авторитети
науковців в Національній Академії наук України і велику повагу до людей.

Тому Д-р Валерій Васильєв і зустрівся із академіком Національної
Академії наук України Паном Мацукой, греком за походженням, у Президії
НАН України в Києві. Вони тоді підписали обидва звернення до маріупольців,
щоб зберегти історичну пам'ять у Маріуполі (Старовинному Кремнесі) про
перші кроки по відродженню християнських традицій грецькою спільнотою
після повернення із Криму в 1779-80 рр. до Маріуполя-Адамахі-Кремнеса.
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На фотографії академік АЕН України В.О.Васильєв і академік НАН України
Пан Мацука (Київ, Президія НАН України)

У доповіді "Традиції тисячоліть…» це звернення було надруковано, його
високо цінував Пан Мацука і звертав увагу Віце-Президента НАН України на
необхідність підтримати економістів із Маріуполя.
Але коріння цього відношення Д-ра Валерія Васильєва потрібно шукати в
його відношенні до людей взагалі, особливо, до тих хто не може за себе
постояти. В перший раз він це проявив в Одесі, коли «відчитав» невихованого
офіцера у морському училищі, який принижував поступаючих абітурієнтів. А
це йому коштувало відказом від своєї мрії бути моряком і побачити Світ, ходячи
на судах в різні країни земної кулі. А про другий випадок згадав на початку
2009р. Миколай Олександрович Дінченко, професор Приазовського державного
технічного університету - «… перший раз познайомився з В.О. на нараді у
директора меткомбіната «Ілліча». Директор лаяв всіх, кричав, вимагав,
принижував начальників підрозділів .. і тут піднімається Васильєв В.О. і
сміливо прямо в обличчя директорові: «Чому Ви так поводитеся ? Адже їх
працею об'єднуються колективи, а Ви не націлюєте людей, а кричите ...
нічого не вирішуючи. Навіщо ми сюди прийшли ?» Всі заніміли. «А ти
хто такий ?» - запитує директор. І отримує відповідь - «Не ти, а Ви. Я
начальник модельного цеху ... і в цеху багато проблем, які залежать від
Вашого рішення сьогодні, а ми втрачаємо час на розгони.» Різко, але
діловито. Цей випадок запам'ятався мені на все життя (15.01.09).»
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Варто відзначити, що цей виступ не пройшло для В.О.Васильєва «дарма»
і він був вимушений звільнитися з металургійного комбінату «за власним
бажанням», а після «команди» директора металургійного комбінату «заблокувати прийом на роботу В.О.Васильєва», його майже півроку ніде в
Маріуполі не брали на роботу. Він відгуляв всі покладені йому тоді за
останні декілька років відпустки, пролежав місяці чотири в лікарні. Він їздив
до друга - Сергія Івановичеві Пліса (мати німка, а сам С.І. був в полоні і там
працював)
до Рибінська, де обіцяли влаштувати на роботу на
металургійному комбинаті, але і туди пройшла «команда» директора
металургійного комбінату з Маріуполя. Васильєв В.О. прагнув влаштуватися
науковим співробітником в Інститут в Донецьку, але вже після підписаної
заяви «виникли складнощі з штатом». Весь цей час жили за рахунок «шуби
дружини», яку вона попорола на коміри і продавала через уцененки (такі
магазинчики того часу, що продавали речі від населення і тому подібне).
Тільки через 6 місяців вдалося влаштуватися економістом в «Укргіпромез» в
економічний відділ. Дуже дорого обійшлося начальникові модельного цеху
бажання залишитися ЛЮДИНОЮ
і інтелігентні
«заперечення
спецназівсько-командуючому і абсолютно бездарному самодурові» у 70-ті
роки ХХ століття. Такі «специ» вже тоді почали «прориватися» в
керівництво в Приазов'ї. Але те були тільки «квіточки», «ягідки» почали
збирати в 1994-2005 роках (7502-7513 за українським літо рахуванням).
Але це були 70-і роки минулого століття, а яке враження справляв
Валерій Олександрович на своїх колег в 2000 роки ?
Павло Олександрович Бессонов (Маріупольський письменник і поет,
що знав і працював з Валерієм Олександровичем до 2005 р.) написав
наступне: «Мене привертала у В.А. відвертість, добрий гумор при спілкуванні
і уміння складні речі пояснити простими словами. М'якість і коректність в
обігу не заважала бути В.О. твердим у відстоюванні принципових питань /що
будь-якому начальству не подобається/. Валерій Олександрович, на мою
думку, відносився до типу людей всю силу свою, всі свої здібності, що
віддавали суспільству, незалежно від політики держави, таких, що
твердо знають, що їх справа потрібна суспільству. Його безкорисливе
служіння людству на благо Цивілізації дає йому право залишитися в
Історії
Людиною з великої
букви (вид. моє – О.В.-М.). Завдання
видавничого колективу яскраво відобразити ці риси діяльності Валерія
Олександровича (07.02.2009)».
З цих окремих, але дуже красномовних фактів, ми бачимо, як проявляється
внутрішнє багатство людини на протязі всього життя. І не можливо сьогодні не
відзначити, що це все, насамперед, було проявом високої культури, яку
генетично успадкував Валерій Олександрович Васильєв від батьків. Культуру,
яку Д-р Валерій Васильєв намагався привносити у кожне своє спілкування із
студентами і колегами. Культуру, яка надихала Д-ра Валерія Васильєва до,
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дійсно, високоморальних акцій і ініціатив. Про найзначнішу з цих ініціатив ми
розповімо в цьому Бюлетені.

3.Духовний світ і найвища нагорода Азовського (Українського)
відділення Академії економічних наук і підприємницької
діяльності Медаль «Митрополита Готії і Кафи, Святого
Ігнатія».
Саме, значення збереження культури і духовних цінностей в наш час
висувається на порядок денний, що чудово усвідомлюється Валерієм
Олександровичем і він знаходить час поїхати в село Усатово в Одеську область
і зустрітися з отцем Василем, щоб домовитися про спільну роботу в
інтелектуально-духовному будівництві, як з людиною, яка має величезний
моральний авторитет, і яка врятувала під час Другої Світової Війни мощі
Святого Ігнатія, Митрополита Готії і Кафи. Цікава була зустріч Валерія
Олександровича із Василем Костянтиновичем Мултихом. Вперше вони
зустрілись у Християнському Храмі в Одесі, де вразили друг друга
можливістю проводити розрахунки швидко і без допомоги будь яких
технічних засобів. Відчувалось, що це у них спадкові здібності, які вони не
забули, а постійно використовують в житті. Тоді вони домовились про
зустріч у селі Усатово. Друга зустріч у с.Усатово була для Д-ра Валерія
Васильєва дуже вагомою, тому що він не тільки домовився о спільній із
о.Василем нагороді Азовського (Українського) відділення Академії ЕНіПД, а
і сам охрестився і його хрещеним батьком став о. Василь (!).
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Зустріч академіка АЕН України,
Д-ра Васильєва В. О. і отця Василя (Василя Костянтиновича Мултих) в 1999
р. в Одесі у Соборі.

Ви бачите, що людина все життя зростає і робить кроки до більш
високої духовності, яку від неї держава 70 років відбирала, але без якої не
можливе краще майбутнє Людства взагалі. Тому затвердивши офіційно
Медаль «Митрополита Готії і Кафи, Святого Ігнатія», розпочався новий
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етап в житті Валерія Олександровича Васильєва, який характеризувався його
наполегливим бажанням дійсно позитивно вплинути на світові процеси.
Скажуть, що одна людина мало може змінити у Світі, але подивиться на
життя о. Василя із Усатово. Він і в Джамбульській області встиг побувати за
те, що молився Господу у відкритих німецькою адміністрацією
християнських храмах у Маріуполі (і не був агентом радянської влади), і
встиг поховати рідну доньку, яка загинула на теплоході «Адм. Нахімов», і
свою дружину, із якою одружився у Джамбульській області. Але він врятував
мощі Митрополита Готії і Кафи Ігнатія, що дало можливість канонізувати
(прославити) цю видатну людину у 1998 р. Він надрукував свої спогади і
вони, дійсно, чесні і вражають своєю мудрістю. Коли не приїдеш до о.Василя
в Усатово, то він все готовить нові ікони Маріупольської Божій Матері
(оригінал втрачений, з яким греки вийшли із Криму до Кремнеса Маріуполя) до передачі до якогось Храму, чи монастиря. Всі ікони робить
майже за власний рахунок і робить все, щоб Храм в селі Усатово був у
найкращому стані, а йому вже за 80 років (!). Так багато може зробити одна
людина, чи ні ? Тому Валерій Олександрович, як і його хрещений батько
о.Василь, в першу чергу, запропонував Президії Азовського (Українського)
відділення Академії ЕНіПД нагородити Медаллю «Митрополита Готії і
Кафи, Святого Ігнатія» всіх науковців, які відзначились своєю працею на
протязі багатьох літ і за висновками фахівців і громадських об’єднань
науковців у Східній Європі боролись за незалежність України.
До цих науковців Президія Азовського (Українського) відділення
Академії ЕНіПД віднесла професора Варшавського Університету, д.е.н.
Михайла Доброчинського, завдяки якому вдалось 20 жовтня 2001 р.
запропонувати на Міжнародній науковій конференції в Варшаві проведення
Першого Всесвітнього Конгресу Духовного Єднання у Нью-Йорку. Цей крок
науковців із Сходу і Центральної Європи - майже перший і самий вагомий
внесок у всесвітню боротьбу із терористичною загрозою після того, як
зруйнувались «Два Близнюка» - споруди Всесвітнього Торгового Центру у
Нью-Йорку 11.08.2001 р.
Цікаво, що саме на цій Міжнародній науковій конференції було
запропоновано провести Всесвітній Конгрес Духовного Єднання не тільки у
Нью-Йорку, а за пропозицією академіка Нью-Йоркської Академії наук,
Академії економічних наук України, Академії економічних наук і ПД Росії,
Д-ра Валерія Васильєва, майже в усіх найбільш знаних культурних центрах
сучасного Світу, починаючи із Лондону та Парижу, закінчуючи Токіо,
Пекіном і Москвою. Це дійсно викликало зацікавленість науковців, які
виказали підтримку цієї пропозиції, що потім дало можливість розбудувати
Громадський Міжнародний Комітет по підготовці громадської світової
думки до проведення Першого Всесвітнього Конгресу Духовного Єднання у
Нью-Йорку, який зараз скорочено має назву Громадський Міжнародний
Комітет Інтелектуального і Духовного Єднання (www.cic-wsc.org ). З
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12.12.2006 р. цю міжнародну організацію очолює Д-р Ернесто Гарсія із
Іспанії.

Професор Варшавського Університету, д.е.н. Михаіл Доброчинський
приймає поздоровлення після вручення Медалі «Митрополита Готії і Кафи,
Святого Ігнатія» по закінченню наукової конференції у 2001р.
Велику працю цього фахівця і громадського діяча Д-р Валерій
Олександрович Васильєв також пропонував відзначити Медаллю
«Митрополита Готії і Кафи, Святого Ігнатія» в 2003 р., коли Д-р Ернесто
Гарсія створив в Іспанії електронну сторінку Громадський Міжнародний
Комітет по підготовці громадської світової думки до проведення Першого
Всесвітнього Конгресу Духовного Єднання у Нью-Йорку, на якій зараз
розміщено більш 467 документів. Цей прорив у інформаційному просторі
дуже важливий крок до розвитку інтеграційних процесів в Україні. Завдяки
йому вдалось привернути увагу світової громадськості до багатьох фахівців у
Східній Європі, а також до багатьох ідей і обґрунтованих пропозицій
науковців і громадських діячів, з якими мають змогу познайомитись зараз не
тільки в Європі і Америці, а і в Україні. Зверніть тільки увагу на шостий
напрям діяльності Громадський Міжнародний Комітету.
Шостий напрям - співпраця з Американським Біографічним
Інститутом, Міжнародним Біографічним Центром в Кембриджі і
Видавництво «Хто є Хто» (США). Наприклад, це наступні документи, де
представлені десятки кандидатур видатних людей Світу (www.cic-wsc.org):
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1. Document 23.- Letter to Marquis Who’s Who Law preservation Labour (Engl.)
2004, 1, 14;
2. Document 30.- SUMMARY Independence- Ukraine-Re: Dictionary of
International Biography, 31 st Edition;
3. Document 31.- On the ORDER of EXCELLENCE (2000 Outstanding
Intellectuals of the 21 st Century) – to Ref: TINT/OEX/DBNV from 6th February
2004;
4. Document 32.- To the Letter from February 2004 (WA/CAB) Marquis Who’s
Who in America;
5. Document 33.- Who’s Who in America 21 Edition 2004.02.21;
6. Document 51. –The Master Diploma of the World Academy of Letter, 2004 ;
7. Document 56.-To the IBC Research Council 14th May 2004;
8. Document 210.-Dr Oleg Tureckij “International Peace Prize” ;
9. Document 242.-From Third City Hospital of Odessa to Marquis Who’s Who
2006.
10. Document 287.- The CIC in the spanish press, the newspaper “Heraldo de
Aragon”
З великою подякою сприйняв Д-р Ернесто Гарсія, як і професор Михаіл
Доброчинський - цю нагороду. Але при врученні ми підкреслювали, що ця
нагорода має трошки інший зміст ніж всі інші. Вона надається не стільки
Президією Азовського (Українського) відділення Академії ЕНіПД, скільки
через це відділення і Президію для духовної підтримки тої чи іншої
особистості з боку суспільства, як відзнака і стимул для наполегливої
плідної праці особистості для Людства. Треба всім номінантам працювати
так, як це робив Святий Ігнатій, 24 Митрополит Готії і Кафи. Тому в засобах
масової інформації ми не висвітлюємо цю подію, щоб не звертати
непотрібної уваги, яка може заважати працюючим Видатним Людям. І
взагалі, робимо все що можемо, щоб наші дії не можна було неналежним
чином трактувати нікому. З великою вдячністю отримав цю нагороду і
Президент Кримської Академії наук В.Ф.Русяєв, який дійсно прискорив не
тільки визнання виконаних досліджень в Східній Європі, а і допоміг
знайомству із виконаними розробками у Європейському Союзі. Нам
здається, що більшого для збереження незалежності України в 1999-2000 рр.
зробити було науковцю просто неможливо.
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Багато видатних людей отримало це визнання. В Америці це відомий у
Світі письменник-пілот Клейтон Девіс, який вважає цю нагороду
найважливішою зі Східної Європи (розмістив її на своєму сайті). А також
інші видатні особистості.
Вже не має із нами Д-ра Валерія Васильєва, а його нагорода продовжує
закладену ним справу – духовно підтримує людей. У 2007 р. цю підтримку
отримав ректор Карпатського Інституту підприємництва Університету
«Україна», к.т.н. Василь Михайлович Козак, який зміг заснувати і
розбудувати вищий навчальний заклад у Хусті, а також проявив повагу і
вшанував пам'ять про Видатного науковця України і Європи, академіка
України, Росії і США, Д-ра Валерія Олександровича Васильєва (Кумпана),
автора закону збереження праці і професора КІП Університету «Україна».
В.М.Козак і досі працює, незважаючи на багато, дуже багато перешкод - і
вже не як ректор, а як проректор із наукової роботи свого Інституту.
Та громадська міжнародна установа, яку заснував Д-р Валерій
Олександрович Васильєв 12.11.2001 р. – Громадський Міжнародний Комітет
(Сербія, Іспанія, Індія, Україна, Австралія, Канада), з 2007 р. є
правонаступницею, як міжнародна академічна організація, Азовського
(Українського) відділення Академії ЕНіПД у присудженні Медалі
«Митрополита Готії і Кафи, Святого Ігнатія».
І першою людиною, хто отримав цю нагороду за 2008-2010 рр. є
професор Приазовського державного технічного університету (Україна),
к.т.н. Миколай Олександрович Дінченко. Із його біографією сьогодні має
можливість ознайомитись кожний, хто зайде на сайт http://azovacademy.ucoz.org , як і на сайт http://kumpan-muller.ucoz.de , де можна знайти
таку інформацію:

Дінченко Миколай Олександрович
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«Дінченко Миколай Олександрович»; Вік 72 роки; Освіта – «вища, к.т.н.,
проф.»; Сімейний стан – «одружений»; Праця – «доцент ПДТУ»; Адреса –
«87554, м. Маріуполь Тел. (0629)-50-36-85»
На третє питання відносно цінностей, які були близькі Валерію
Олександровичу, найбільш запам’ятав:
1) Цілеспрямованість і працелюбність – «Так. Особливо на посаді нач.
НДСу в ПДТУ»;
2) Чесність і порядність – «Вона була помітна при любих ситуаціях. І я
це бачив та відчував.»
3) Ініціативність та винахідливість – «Завжди у тих випадках мого
спілкування з ним.»
4) Співчуття і доброта до людей – «Особливо до співробітників
кафедри і студентів.»
Миколай Олександрович не тільки дуже цікава людина і дійсний вчений, а і
реальний патріот України, який не може спокійно дивитись на сучасну
ситуацію. Він написав особисто такі пропозиції – «1.Ізбавити творчу
людину від всяких залежностей. 2) Добувати газ та вугілля в Україні. 3)
Першочергово розвивати сільське господарство. 4) Неможна продавати
землю. 5) Припинити всі можливості отримувати вчені звання всім
дебілам по знайомству.»
Вітаю, Олександр Валерійович !
1. Отримав Ваш лист, в якому багато інформації:
- висловлюю щире співчуття відносно смерті Вашого батька.
Некролог із газети читав на кафедрі промтранспорту. Де він багато років
працював і передаю Вам від всіх членів кафедри співчуття.
- рішення підготувати «Книгу Пам’яті”, особисто підтримую і
зроблю все посильне;
- за новорічне вітання – велика подяка;
- остання інформація о значенні праць В.О. і його діяльності
сприйняти і мною як очікуване наукове досягнення, про яке я
дізнався із матеріалів;
- знав Валерія Олександровича по декільком спільним роботам:
- на комбінаті ім. Ілліча;
- в ПДТУ – він нач. НДСу, я завідувач каф.;
- на кафедрі ПТ – обидва доценти.
О цих етапах життя напишу із подробицями, з прикладами, а анкету теж
окремо заповню, не повторюючись.
Підпис Дінченко, Маріуполь, 15.01.09 р.
------------------------------------------------------------------------Тому не виникає запитань, чому Голова Громадського Міжнародного
Комітету Інтелектуального і Духовного Єднання, Д-р Ернесто Гарсія
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підписав ДИПЛОМ і надіслав його на Україну, щоб цією нагородою, як
міжнародною, міг пишатись Миколай Олександрович Дінченко, як
продовжувач традицій високоморального служіння науці і культурі, який
зберіг для нащадків ПАМ'ЯТЬ про видатного вченого і економіста Приазов’я
і Східної Європи.
Ще деякий час мабуть будемо підписувати ці ДИПЛОМИ разом із Дром Ернесто Гарсія, але офіційно вже достатньо одного підпису Голови
Громадського Міжнародного Комітету Інтелектуального і Духовного
Єднання для цієї міжнародної нагороди, яку заснував у 90-ті роки Д-р
Валерій Олександрович Васильєв, перший Голова Громадського
Міжнародного Комітету Інтелектуального і Духовного Єднання (20012006рр.), а з 2007 р. вона стала Міжнародною і присуджується Громадським
Міжнародним Комітетом.
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4.Необхідність моральної підтримки науковців економістів, які
спалюючи себе освітлюють шлях людству.
Отримавши ще у 1990 р. Сертифікат від Фредеріка Ферса і Василя
Васильовича Леонтьєва (Лауреата Премії Пам’яті Альфреда Нобеля з
економіки 1973 р.), Д-р Валерій Васильєв майже відразу бажав підтримати
морально і духовно видатних економістів. Він дуже добре з особистого
досвіду розумів, що суспільство відноситься до науковців в економіці не
завжди так, як це має бути. На них «звалюють» відповідальність в багатьох
країнах за невдачі в реформах, в провалах на міжнародній арені і т.п. Добре,
що з 1969 р. Нобелівський Інститут відзначає Премією Пам’яті Альфреда
Нобеля видатних у Світі економістів, але це тільки один раз за все життя і
тільки найбільш видатних. Але і їх потім мало згадують (може тому що
великі гроші отримують як Лауреати, а це не всі позитивно сприймають) і це,
на думку Д-ра Валерія Васильєва, не можна вважати справедливим і
розумним для розвитку світової економічної науки.
Світова спільнота якось дуже багато уваги приділяє речам швидко
минущим, і не враховує, що фахівці в економіці, справжні фахівці, це дуже
обмежений «інтелектуальний ресурс», з ними постійно треба працювати,
створюючи умови для талановитих людей і продовжуючи творче життя
науковців, як можна довше. Тому, як тільки у 1999 р. академік Академії
економічних наук і ПД Росії, Д-р Валерій Васильєв став ПрезидентомГоловою Азовського (Українського) відділення Академії ЕНіПД, він зробив
дуже важливі кроки до реального міжнародного співробітництва.
В першу чергу, Д-р Валерій Васильєв запропонував знайти найбільш
талановитих науковців в економіці, яких бажано підтримати. Щоб потім на
Президії Азовського відділення Академії ЕНіПД прийняти рішення відносно
нагороди Медаллю «Митрополита Готії і Кафи, Святого Ігнатія». Ми
знайшли таких фахівців і першого, якого запропонували на цю нагороду, був
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професор МаксФадден, Даніел Літтле, якого у 1975 р. нагородили Медаллю
Дж. Бейтса Кларка, а у 2000 р. - Премією Пам’яті Альфреда Нобеля з
економіки за розробку теорії і методів аналізу дискретного вибору. Тому
12.11.2001 р. голова вченої ради Інституту економіко-соціокультурних
досліджень (правонаступник ДЕНМЦ Академії наук України) і заступник
голови Громадянського Міжнародного Комітету Інтелектуального і
Духовного Єднання пропонував Голові Громадянського Міжнародного
Комітету ІіДЄ, д-ру Валерію Васильєву вручити Медаль «Митрополита Готії
і Кафи, Святого Ігнатія» д-ру Даніелю Літтле МаксФадден, яка дасть йому
духовні та інтелектуальні сили на довгі роки творчого життя (як це відбулось
по відношенню до Письменника-Льотчика із США Клаутона Девіса
www.goocities.com/cd19 ).
Теж саме обґрунтування було надано і у
пропозиції стосовно професора Джеймса Джозефа Хекмана, який має Медаль
Дж. Бейтса Кларка і Премію Пам’яті Альфреда Нобеля з економіки 2000 р.
теж за розробку теорії і методів аналізу дискретного вибору (цю Премію у
2000 р. дали на двох). Вчена рада Інституту економіко-соціокультурних
досліджень (правонаступник ДЕНМЦ Академії наук України) вважала, що
вчений глибоко розумів і розуміє християнські цінності і здійснив великий
внесок у економічну науку. А дійсно, на яких тільки дослідницьких посадах
не працював д-р Джеймс Джозеф Хекман: це і директор Центру Еволюційних
Програм Харрісовської Школи Публічної Політики (з 1991 р.); це і дослідник
Бюро економічних досліджень Національної Асоціації (1960-77, 77-85, з
1987р.); дослідник Асоціації Економічних Досліджень Центру-НОРК (з
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1985р.); це і директор Економічно-Дослідного Центру Економічного
Департаменту (з 1997 р.). Він співпрацює із часописами «Економіка Праці»
(з 1983 р.), «Економічне Рев’ю» (з 1987 р.), «Економічне і Статистичне
Рев’ю» (з 1994 р.); «Економіка Праці» (з 1992 р.). Науковець, якому дійсно

потрібна духовна підтримка і він багато досягне, якщо ознайомиться із
законом збереження праці і з монографією «Основні теоретичні і
методологічні проблеми подолання системних криз» ( яка з 1998 р.
знаходиться у Бібліотеці Конгресу США). Ці пропозиції були розглянуті ще у
2001 р. Д-ром Валерієм Васильєвим і надіслані до домінантів, але скоріше за
все, листи до вчених не дійшли і ми були примушені надрукувати ці
Пропозиції - Обґрунтування у Бюлетені №11 АВ АЕНіПД, ІЕСКД і ГМК
І&ДЄ в 2002 р. із надією на те, що з ними ознайомляться д-р Джеймс Джозеф
Хекман і д-р Даніель Літтле МаксФадден.
Також ми підготували обґрунтування ще на чотирьох економістів.
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В першу чергу, на економіста із Канади професора Роберта Олександра
Мунделла. Він надрукував цілу низку дуже цікавих праць: «Конфлікт і
Реформи», 1965; «Людина і Економіка», 1968; «Міжнародна Економіка»,
1968; “Монетарна теорія – Інтерес, Інфляція і Зростання Світової
Економіки», 1971; «Будівництво Нової Європи», 1991 (!), які завершились
Премією Пам’яті Альфреда Нобеля з економіки у 1999 р. за його аналізи
монетарної і фіскальної політики при різних змінах податкових режимів і за
його аналізи оптимізації валютної сфери. Ми сподівались, що його ідеї і
наукові дослідження будуть використані колегами, учнями і послідовниками,
що надасть вагомий внесок у світову економічну науку, особливо,
використання закону збереження праці для конкретних економічних
розрахунків. Тому в обґрунтуванні на ім’я Голови Громадянського
Міжнародного Комітету та Президента-Голови Азовського відділення
Академії економічних наук і підприємницької діяльності, академіка В.О.
Васильєва писали, що «для надання інтелектуальних і духовних сил на довгі
роки творчого життя є сенс нагородити професора Роберта Олександра
Мунделла Медаллю «Митрополита Готії і Кафи, Святого Ігнатія» (Рег.№
4/01). Позитивне рішення Валерій Олександрович прийняв ще у 2001 р., але
«поштова затримка листів» не давала здійснити цей задум і тільки у 2004 р. в
Бюлетені №19 АВ АЕНіПД, ІЕСКД і ГМК І&ДЄ вдалось надрукувати
оригінал обґрунтування (дійсно, жалкуємо …).
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Професора Амартуа Кумар Сен за його внесок в економіку добробуту в
1998 р. визнали можливим нагородити Премією Пам’яті Альфреда Нобеля з
економіки. Ця людина народилась в Індії у 1933 р. і працювала в Оксфорді
(1996 р.), в Університеті Единбурга (1995 р.), в Університеті Цюріха (1994р.),
в Університеті Антверпена (1995 р.), в Університеті Стокгольма (1996 р.), в
Університеті Болоньї (1988 р.), в Королівському Університеті (1995 р.), в
Університеті Берклі в Каліфорнії (1964-65 рр.). Він автор праць: «Індія:
Економічний розвиток і Соціальні можливості» (1995 р.), «Якість Життя»
(1993 р.), «Життєві Стандарти» (1987 р.), «На Етносах і Економіках» (1987р.),
«Зміни, Добробут і Виміри» (1982 р.), «Зростаючі Економіки» (1970 р.). Він
нагороджений Премією Василя Леонтьєва. Тому ми вважали і вважаємо
необхідним підтримувати цю талановиту людину, щоб мав довге творче
життя
як
Письменник-Льотчик
із
США
Клаутон
Девіс
www.goocities.com/cd19 .
Відносно професора Мурона С. Шолез (який народився у 1941 р.)
можна звернути увагу, що він працював професором в Чикагському
Університеті (1976-83 рр.) і асоційованим професором у Школі
Менеджменту в Кембриджі (1968-72 рр.). Він працює професором у Франк
Е. Бук (с 1996 р.) і в Інституті Станфордского Університету (с 1988 р.). Його
нагородили Премією Пам’яті Альфреда Нобеля з економіки у 1997 р. за нові
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методи визначення цінностей дериватів разом із проф. Робертом С.
Мертоном. Виходячи з того, що професор Мурон С. Шолез одним із
директорів Соломонівського Центру (1991-1993 рр.), ми вважали і вважаємо
необхідним його морально підтримати. Дуже шкода, що лист від Д-ра
Валерія Васильєва професор Мурон С. Шолез мабуть не отримав.

Відносно професора Роберта С. Мертона (який народився у 1944 р.)
потрібно зауважити, що він дуже багато працював: віце-професор фінансів у
Гарвардському Університеті у Бостоні; професором у «Джон і Натті
МаксАртур Універсітеті» (з 1998 р.); дослідником у Національному Бюро
Економічних Досліджень (з 1979 р.), а також редактором «Журналу Банків і
Фінансів» (з 1977-79; 1992), «Європейське Рев’ю” (з 1997 р.), «Журналу
Основний Капітал і Дохід» (з 1991 р.). Тому ми сподівались, що цю людину
варто підтримати, щоб вона творчо працювала як можна більший проміжок
часу, як це робить Письменник-Льотчик із США Клаутон Девіс
www.goocities.com/cd19 .
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Ми були примушені надрукувати ці Пропозиції - Обґрунтування у
Бюлетені №19 АВ АЕНіПД, ІЕСКД і ГМК І&ДЄ в 2004 р. з надією, що їх
колись побачать професори Амартуа Кумар Сен, Мурон С. Шолез, Роберт С.
Мертон ( на той час мабуть не завжди виконувалась поштова Конвенція в
Україні, але шлях подолає наполегливий).
Ми всі сподіваємось, що задуми Д-ра Валерія Васильєва, члена
Міжнародного Біографічного Центру в Кембриджі, члена дослідницького
Департаменту Американського Біографічного Інституту (США) та автора
закону збереження праці, будуть впроваджені у життя і ця вища нагода вже
Громадянського Міжнародного Комітету Інтелектуального і Духовного
Єднання, яким зараз керує Д-р Ернесто Гарсія (Іспанія), буде духовно
підтримувати видатних економістів Світу, які прокладають шлях людству до
збалансованого і узгодженого розвитку, створюючи науково містку
кредитно-грошову систему. Систему, яку вже розуміють в усіх куточках
Світу і тільки морально ущербні люди намагаються її позитивну дію
загальмувати всілякими тіньовими операціями і нападами на інформаційні
системи і Банківські програми (т.з. хакери, якими керують …).

5.Боротьба за майбутнє академічних досліджень і
економічної науки в Приазов’ї.
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Цей розділ можна скласти із сотень листів та звернень, із десятків
відповідей і рішень, але нам бажано звернути увагу тільки на самі вагомі
рішення, яки були прийняті під впливом наполегливої і творчої праці
академіка Академії Економічних наук України, д-ра Валерія Олександровича
Васильєва.

Цікаво, що тільки праця і принципова позиція ІЕСКД у 1994 р. давала
можливість відстоювати право Маріуполя на створення самостійної
академічної структури Національної Академії наук України у місті, а
фактично у Приазов’ї не тільки у 1994-95 рр., а і в 1991 р.
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Так у 1991 р. вже два роки працював Інститут економікосоціокультурних досліджень (правонаступник ДЕНМЦ Академії наук
України). Тому і підтримувало місто створення академічного підрозділу.
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Така велика праці, починаючи із 1963 року, і дала можливість створити
сектор соціально-економічних проблем портово-промислових міст ІЕПД
НАН України в Маріуполі в 1993 р. за рішенням Бюро Відділення Економіки
НАН України. Але воно було прийнято завдяки непересічній особистості, яка
працювала в Маріуполі на протязі багатьох років – Ігорю Карімовичу
Карімову, який взяв на себе відповідальність за роботу цього підрозділу і за
майбутнє академічної науки в місті. І він ще у 1997 р. читав в міській газеті
про ті наукові, дійсно наукові, досягнення, які планували заслухати на
Відділенні Економіки НАН України у вересні.
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А дійсно, чому доповідь надану 21 серпня 1997 р. до Президії НАН
України і досі не розглянули ? Що в ній було забороненого ? З чим і хто вів
таку шалену боротьбу на знищення ?
Без сумнівів, велике по справжньому діло робив Д-р Валерій Васильєв
для України.
І цю працю високо оцінювало керівництво не тільки в
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Маріуполі, а і в Донецьку. Особисто відзначаючи досягнутий рівень
наукових досліджень Інституту економіко-соціокультурних досліджень
(правонаступнику ДЕНМЦ Академії наук України) при обґрунтуванні
доречності створення в Маріуполі Відділення НАН України «Економікосоціокультурних проблем портово-промислових регіонів» (звернення до
Першого Віце-Прем’єр-міністра України В.М.Пінзеника від 26.02.1995 р. за
№3-377).

Д-р Валерій Васильєв намагався продовжити наукову традицію свого
першого вчителя професора В. Добровольського, останнього Видатного
Механіка в СРСР (Одеса), Видатного вченого Америки, Росії і України по
організації виробництва В.І.Терещенко, з яким у 1965 р. мав переписку,
Видатного економіста Америки, Росії і України, Лауреата Нобелівської
Премії, д-ра В.В.Леонтьєва, який висунув його доробок на Почесний
Сертифікат у міжнародному конкурсі по конвертуємості радянського рубля в
1990 р.
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Стільки перешкод було на науковому шляху, що здається більше і
вигадати було неможливо. Але академік Нью-Йоркської Академії наук, член
Спілки «Спадщина» 1817 р. Нью-Йоркської Академії наук, професор КІП
Університету «Україна», д-р Валерій Олександрович Васильєв їх долав. Він
знаходив час поїхати на міжнародні наукові конференції і в Ялту-Форос, і в
Молдавію. Він приймав участь у Другому Всесвітньому Форумі Українців в
Києві у 1997 р., а також на міжнародних конференціях в Україні на протязі
ряду років, які фінансувала Європейська Комісія.
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Д-р Валерій Васильєв в Форосі – Ялте на науковій конференції у 1999 р.
Д-р

Валерій

Васильєв

на науковій
конференції в
Молдові
у
Кішиневі
у
1997 р. на
зустрічі
із
професором
Самсоном
(Франція).
Тільки
було
дуже зимно,
тому що не
було включено
опалення і всі вчені були вимушені тремтіти
від холоду. Здається, що це входило у задум
організаторів з боку Молдавської сторони (щоб
всі відчули, що таке справжній холод). Там Д-р
Валерій Васильєв познайомився із фахівцями із
Італії проф. Бруно Даллаго і Франції проф.
Мішелем Аудосе.
Саме важливо те, що на всі ці заходи Д-р Валерій Васильєв їхав майже
із ліжка, бо почував себе не дуже добре (боліло серце). Але і зупинити його
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було не можна. Він не хотів слухати рідних, які його прохали залишитись
вдома, а вважав свій виступ на цих конференціях вкрай необхідним і Україні
і державам Європейського Союзу. Це було і в 1997 р., і в 1998 р., і в 1999 р., і
в 2000 р., коли Валерій Олександрович поїхав на конференцію тільки на дві
години майже після операції (складної операції внутрішньополостної).
Тільки зараз ми всі починаємо розуміти, що наш Видатний Фахівець був
прав, бо його підходи починають реалізовуватись. Зрозуміло, що офіційно
чиновники (вже «традиційно») не згадують економіста із Маріуполя, але Бог
їм суддя (ми дуже багато вимагаємо від нащадків партії Брежнева - Сталіна).
Головне – світ починає змінюватись завдяки високому служінню науці
і Д-ра Валерія Васильєва, і постійного члена виконавчого комітету
Маріуполя і почесного Громадянина міста І.К. Карімова, і заступника
директора ІЕПД НАН України, академіка АЕН України, д.е.н. В.В.Фінагіна, і
мера Таганрогу, професора соціології В.І. Шило, і останнього щирого
«лавреніста», завідуючого кафедрою ПДТУ, к.і.н. Г.М. Дмітрієва, і
останнього викладача університетського рівня по економіці в ПДТУ Миколая
Петровича Портянко, і Першого Віце-Прем’єра Автономної Республики
Крим Олександра Сергійовича Сафонцева, і наукового співробітника МВ
ІЕПД НАН України, голови професійної спілки моряків АП «АМП» Петра
Семеновича Голика, і першого бухгалтера ДЕНМЦ АН України Лариси
Михайлівні Гулі. Їх вже не має з нами, але ми їх не забуваємо і завжди з
великою вдячністю будемо згадувати цих простих Видатних особистостей
України/Гетьманщини (!), які згоріли ради майбутнього і освітили нам шлях.
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Видатні особистості на то вони і Видатні, що беруть на себе
відповідальність за все на цій Землі. І нам всім пощастило, що Д-р Валерій
Васильєв працював в Україні і намагався все зробити таким чином, щоб
суспільство як найшвидше вийшло із стану перманентної кризи і разом зі
всіма розвинутими країнами Світу будувало нову-стару Цивілізацію.

6.Міжнародне визнання праць «академіка України, Росії і
Америки» Валерія Олександровича Васильєва.
Світ не залишився байдужим до такої самовідданої праці. Тому і шли на
адресу Д-ра Валерій Васильєва листи із Біографічних Центрів і Європи, і
Америки. Його біографію вважало необхідним надрукувати Видавництво
«Хто є Хто» і в 2001 р. в Довіднику «Хто є Хто у Світі» (тоді там було два
економіста Васильєва із Маріуполя), і в 2007 р. в Довіднику «Хто є Хто у
Науці і Інженерії» (!).
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Постійна Велика повага була і з боку Міжнародного Біографічного
Центру в Кембриджі, який проявив зацікавленість до особистості Д-ра
Валерія Васильєва і в 2007 р. Це нам стало відомо у літку 2007 р. – таки поки
в Україні умови із діяльністю пошти. Особливо, коли листи йдуть із-за
кордону і в них висловлюється повага, або пропозиції до вітчизняних
фахівців – «як вони всі сміють надавати будь-які статуси без нашого
погодження, ми робимо все, що заманеться і нам ніхто не указ, а всі поштові
Конвенції хай виконують у Європі; нам закордонні юристи нічого не
зроблять …». Дійсно, нічого, о крім відношення як до людей без початкової
освіти, з якими не варто мати справ у складних питаннях. А сьогодні вже
простих питань перед Світовим суспільством майже не залишилось, всі
питання стають складними і потребують високої моральності від партнерів.
А яка може бути моральність, коли затримують на місяці кореспонденцію без
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пояснення мотивів, а тільки для того, щоб людина відчувала постійно тиск
влади ? Навіщо це ? Відповіді не було, не має і не буде …

Але визнання, дійсно, всебічне. Це і маса листів із Американського
Біографічного Інституту, в яких не тільки підкреслюють значення Великої
Творчої особистості Д-ра Валерія Васильєва (як одного із 500 найвидатніших
фахівців – «геніїв»), а і пропанують престижні нагороди.
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Найбільш для нас цікаво, те що за кордоном змогли оцінити вклад Д-ра
Валерія Васильєва не тільки в інженерні науки і в економіку, а і в хімічну
науку, що ми всі в Україні майже забули.
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Справджується мудрість, що «все значне відчувається на відстані».

Можна тільки висловити великий сум з приводу того, що цього запрошення
вже не мав можливості побачити Д-р Валерій Олександрович Васильєв, тому
що воно прийшло у 2007 р., а 12.12.2006 р. у м. Хусті (Закарпаття) проф. КІП
Університету «Україна» В.О.Васильєв відійшов від нас у кращій світ, але
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йому не дали змоги ознайомитись також із листами які прийшли на початку
2006 р. … (!). Це не можливо коментувати. Міжнародне визнання дуже
дорого коштує в Східній Європі фахівцю. Його не можуть витримати
нащадки охоронців «Великого ГУЛАГУ», як називали СРСР ще перед
Другою Світовою Війною, коли «Компесіто» - Гонсалес Гонсалес (самий
відчайдушний генерал Республіканської Іспанії) все ж таки втік із території
Східної Європи і повністю розкаявся у тому що хотів в Іспанії побудувати
державний устрій на зразок СРСР.

Не вдалось Д-ру Васильєву Валерію Олександровичу і відповісти на
запрошення до найпрестижнішої спілки дослідників AAAS (США), але його
наукові праці і ідеї не забути.
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Їх сприймали і в 90-их роках ХХ століття, і першій четверті ХХІ століття.
Але не тільки в Європі, коли Генеральний Директор МБЦ в Кембриджі
Ніколас С. Лау щиро пропонував Д-ру Валерію Васильєву співпрацювати в
червні 2003 р., а і в Україні, коли Д-р Валерій Васильєв отримував листи від
керівництва облдержадміністрацій.

Ми зробимо все можливе, щоб той творчий імпульс, який заклав автор
закону збереження праці Д-р Валерій Васильєв, передався молоді і знаним у
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світі фахівцям, бо це досягнення дійсно варте великих жертв і великої
самовіддачі, із якою жив всі майже 77 років Валерій Олександрович.

Цей внесок Європи (нашого співвітчизника) у гуманітарну світову думку
і в економічну науку ще чекає на оцінку наукової громадськості.

Дуже гарно, що Міжнародний Біографічний Центр в Кембриджі надіслав
Іменну Медаль Д-ру Валерію Васильєву, як автору закону збереження праці і
одному із 2000 Видатних Інтелектуалів ХХІ століття, що в Довідниках
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Американського Біографічного Інституту і Видавництва «Хто є Хто» (США)
відзначено, що Д-р Валерій Васильєв автор закону збереження праці. І все це
дійсно із вдячністю сприймалось Валерієм Олександровичем. Але не для
довідників наполегливо працював цей фахівець, не для відзнак і номінацій.
Він щиро бажав зробити Світ кращим і більш придатним для творчої
діяльності кожної людини. Так, як Д-р Валерій Васильєв поважати людей,
мабуть вміють тільки окремі Видатні особистості.
Нам здається, що краще письменника, який знав Валерія Олександровича
дати визначення цим рисам характеру не можливо. «Валерий Александрович,
по моему, относился к типу людей всю силу свою, все способности
отдававших обществу , независимых от политики государства, твердо
знающих, что его
дело правое.
Его бескорыстное служение
человечеству во благо Цивилизации дает ему право остаться в Истории
Человеком с большой
буквы..Задача издательского коллектива ярко
отразить эти
черты
деятельности Валерия
Александровича»
(Бессонов Павло Олександрович, 07.02.2009 р.).

7.Треба всім нам допомогти створити Українську Академію
економічних наук і підприємницької діяльності
ім. В.В. Леонтьєва.
Майбутнє наукових громадських об’єднань завжди хвилювало Д-ра
Валерія Васильєва. Він для того, щоб процес наукового пошуку не
припинився, ще в 1999 р. зареєстрував у Міністерстві Юстиції України
Азовське Відділення Академії економічних наук і підприємницької
діяльності. Він тоді був змушений сплатити суму еквівалентну 250 доларам
США, тому що термін сплаченого внеску у 1998 р. «чомусь сплив» і
«держава» в особі працівників Мінюсту України потребувала додаткового
внеску через банківський рахунок (майже все на законних підставах). Тільки
завдяки такий наполегливості Д-ра Валерія Васильєва і вдалось тоді у 1999 р.
дати життя Азовському Відділенню Академії ЕНіПД.
Пройшло майже сім років і це відділення працювало і створювало
наукову продукцію, а дуже «мудрі» керівники податкових установ
Маріуполя постійно шукали привід для його закриття. Навіщо ?! Це теж за
межами здорового глузду і не можливо коментувати. Важливо тільки те, що
Д-р Валерій Васильєв до останньої хвилини свого життя працював,
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наполегливо працював, над збереженням цієї громадської установи. Він
добре розумів, що Пам'ять про Видатного економіста Америки і Росії,
Лауреата Премії Пам’яті Альфреда Нобеля з економіки 1973 р., Почесного
члена Академії ЕНіПД Росії, Д-ра Василя Васильовича Леонтьєва треба
зберігати у Східній Європі. Це наш науковий спадок, вважаючи, що ця
Видатна особистість у 1989 р. підтримала створення Академії економічних
наук і підприємницької діяльності Росії, дав згоду на отримання статусу
Почесного члена Академії ЕНіПД Росії. І самим органічним і перспективним
збереженням пам’яті про В.В. Леонтьєва було б створення громадської
наукової установи, яка б носила його прізвище.

Ця ідея не в одночас народилась. Були пошуки. Була спроба створити
студентську стипендію в Одеському Національному Університеті ім.
І.І.Мечникова в 2004-2005 рр., яка б носила ім’я В.В.Леонтьєва і цю
пропозицію підтримав професор, член вченої ради Азовського відділення
Академії ЕНіПД, д.е.н. О.А.Турецький, а ректор дав згоду, але щось («як
завжди») завадило. Цікаво, що тоді в Одеському Національному Університеті
ім. І.І.Мечникова було дві студентські стипендії імені І.Ф.Кураса (доктора
політології за наказом Л.Кучми – це не жарт, а дійсно «За Наказом»), який
тоді обіймав посаду Віце-Президента НАН України і був обраний академіком
(мабуть все «за наказом») і т.п. В цих умовах мав шанс Лауреат Нобелівської
Премії, який працював в США, В.В.Леонтьєв на повагу в Одесі ? Скоріше за
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все – ні. Всі робили вигляд, що ця людина відома і її пам'ять поважають, але
то був тільки вигляд (наслідки радянських часів – «боротьби із закордонними
авторітетами», які для Одеси так і залишились без змін).
Тільки у 2005 р. при створенні Представництва Азовського відділення
Академії ЕНіПД у Львові для спрямування наукового пошуку молодих
дослідників на видатні результати в економіці було надано ім’я Відомого в
Світі економіста цій установі. І вона стала мати назву Львівське
Представництво ім. В.В.Леонтьєва Азовського Відділення Академії ЕНіПД.

Це рішення було прийнято 10.07.2005 р. на підставі ходатайства Почесного
члена Академії ЕНіПД Росії в Україні та заяви адьюнкт-професора, к.ф-м.н.
О.В.Огірко, який в той час завідував кафедрою загальноакадемічних
дисциплин Львівського Інституту Міжнародної Академії Управління
Персоналом. Д-р Валерій Васильєв, як Президент-Голова Азовського
(Українського) Відділення Академії ЕНіПД, затвердив на п’ять років
керівника Львівського Представництва ім. В.В.Леонтьєва Азовського
Відділення Академії ЕНіПД, а також затвердив Голову секції вченої ради
АВ Академії ЕНіПД в м. Львові та особовий склад цієї секції. Ви бачите (із
фотокопії рішення) яку високу відповідальність було покладено на адьюнктпрофесора, к.ф-м.н. О.В.Огірко, яку він виправдовує і по сьогодняшній день,
як і члени секції вченої ради Українського (Азовського) відділення Академії
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ЕНіПД в м. Львові: к.і.н. В.Т.Андрушко, д.ф.-м.н. І.В.Огірко, богослов
о.М.Коваль, молодий вчений П.О.Огірко і всі ті непересічні особистості яких
запропонував на затвердження Президії АВ Академії ЕНіПД Олег
Васильович.
Не пройшов даремно досвід роботи Одеського Представництва АВ
Академії ЕНіПД – Союз молоді «Одеса-Європа» Ришельєвського
Новоросійського Одеського Національного Університету ім. І.І.Мечникова і
Олег Васильович залучив до роботи в секції вченої ради АВ Академії ЕНіПД
в м. Львові талановиту студентську молодь.

Цей Союз молоді «Одеса-Європа» Ришельєвського Новоросійського
Одеського Національного Університету ім. І.І.Мечникова спільно із
студентами Одеської філії Університету «Україна» 23.03.2006 р. в аудіторії
ім. Богатського ОНУ ім.І.І.Мечникова провів міжрегіональну науковопрактичну конференцію «Ідеї молоді Одеси Об’єднаній Європі: закон не
знищення інтелектуально-духовної праці», яку привітав Голова
Громадянського Міжнародного Комітету і Президент-голова АВ Академії
ЕНіПД, академік АЕН України, АЕНіПД Росії, Нью-Йоркськой Академії
наук, проф. Одеської Філії Університету «Україна», доктор комерції Валерій
Олександрович Васильєв, який прийняв активну участь у підготовці цієї
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конференції (на всі доповіді наукового семінару «Внесок молоді Одеси і
Львова в інтеграцію України з Європейським Союзом: основні
положення і обгрунтування НОВОГО ПІДХОДУ по Другій Доповіді
Римському Клубу о «революції ефективності» - множник чотири»
написав рецензії, що дало підстави П.Таланчуку надіслати «Подяки»). Це
була дійсно подія, бо студенти ОНУ ім.І.І.Мечникова після перерви всі
повернулись в аудіторію і с зацікавленістю прослухали всі 10 доповідей (а
ще було 10 стендових і теж цікавих).

Всі виступи дійсно були на доброму рівні, хоча їх робили переважно
діти із вадами зору та іншими вадами (!). Дуже сумно, що за справу навчання
студентів з обмеженими можливостями беруться не ті люди… (вірніше, люди
«з обмеженою духовністю»), що створювало дуже важку атмосферу
«хатнього кріміналу», який дорослі не можуть подолати, не те що діти.
Наказ за підсумками проведеної міжрегіональної наукової конференції
був 26.04.2006 р. опрелюднен на електронній сторінці Одеської філії
Університету «Україна», яку теж розробили самостійно студенти із вадами
зору з Одеської філії Університету «Україна» О.Г. Гаврильченко та
А.С.Данильчук, які на відмінно здали бакалаврський іспит у 2005 р. і були за
наказом ректора в той же рік зараховані до магістратури Університету
«Україна» в м.Києві. Доречи, звіт про проведення цієї наукової конференції
був опрелюднений на сайті Громадянського Міжнародного Комітету
Інтелектуального і Духовного Єднання Documents -236, 238 ( www.cicwsc.org) , що дало змогу привернути увагу і до всіх матеріалів на сайті
(http://uuodessa.org.ua ) Одеської філії Університету «Україна» (більш 30
відвідувань із США і Канади в перший же тиждень розміщення). Ця
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міжрегіональна конференція має таке особисте значення, ще і тому, що в її
рекомендаціях відзначалась необхідність створення Академії економічних
наук і підприємницької діяльності України ім. В.В.Леонтьєва, а також
підтримка цієї ініціативи управлінням освіти і наукової діяльності Одеської
обласної державної адміністрації (лист за № 02-036/567 від 10.03.2006 р.), а
також проректором ОНУ ім.І.І.Мечникова, д.е.н., проф. Євгеном Львовичем
Стрельцовим. Тоді був створен і організаційний комітет по створенню
Академії ЕНіПД України ім. В.В.Леонтьева, а до складу Академії
запропановани кандидатури: заступника декана ОНУ ім. І.І.Мечникова, д.е.н.
Ольги Василієвни Горняк, завідуючого кафедри ОНУ ім. І.І.Мечникова,
доц., к.е.н. Леонида Харлампієвича Доленко, професора ОНУ ім.
І.І.Мечникова, д.е.н. Олега Андрійовича Турецького (службова записка
ректору ОНУ ім. І.І.Мечникова від 6.06.2006 р.).

Запропанований нами інститут Батьків-Засновників цікавий сам по
собі і дає змогу щось суттево змінити при перших кроках в організаційній
роботі. Але не всі підтримували створення Академії економічних наук і
підприємницької діяльності України ім. В.В.Леонтьєва і, в той же час, самі
фахівці не намагались створювати перешкод при організації цієї громадської
академічної структури (лист П.Гайдуцького із Секретаріату Президента
України за №10-12/1172 від 16.06.2006 р.)
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На скільки іпризвище В.В.Леонтьа дає наснагу людям науки можна
побачити із таких надрукованих в університетських виданнях біографічних
довідках фахівців. Так, і О.В.Огірко і В.Т.Андрушко із повагою
відзначають свою причетність до Львівського Представництва Азовського
(Українського) Відділення Академії ЕНіПД ім. В.В.Леонтьева.
Тому така велика зацікавленість була у Д-ра Валерія Васильєва у
здійсненні задуму по створенню Академії економічних наук і
підприємницької діяльності України ім. В.В.Леонтьєва і долучення до цієї
праці всіх не бейдужих до збереження Пам’яті про цю Видатну особистість
фахівців університетів і інститутів України та інших держав Європи. Як
єдиний можливий крок для здійснення цього плану в 2006 р. Д-р Валерій
Васильєв 1 листопада 2006 р. викликав нотаріуса і нотаріально засвідчив
заяву до всіх членів Громадянського Міжнародного Комітету
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Інтелектуального і Духовного Єднання із проханням підтримати створення
цієї Академії (!).

Ми всі сподіваємось, що цей завіт Академіка Академії економічних
наук України, члена Спілки «Спадщина» 1817 р. Нью-Йоркської Академії
наук, Голови Громадянського Міжнародного Комітету Інтелектуального і
Духовного Єднання, професора Карпатського Інституту Підприємництва
Університету «Україна», Д-ра Валерія Олександровича Васильєва
здійсниться.
Ми всі цього щиро прагнемо !
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