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19 липня 2019 року – ювілейна дата у
Владислави Борисівни Молчано-

вої – шанувальниці журналу «Світогляд» 
та унікальної людини у різних вимірах: 
родинному (берегиня-опікун роду Рома-
нюків-Молчанових, мати п’ятьох чудових 
дітей), громадському (ініціатор та спон-
сор багатьох суспільних акцій, зокрема і 
діяльності ВО «Батьківщина»), бізнесо-
вому (керівник декількох будівничих та 
комерційних проектів) та, нарешті, про-
сто у загальнолюдському (людина, з якою 
цікаво зустрічатися та спілкуватися).

Я знаю Владиславу Борисівну вже 
десь близько двадцяти років і не пере-
стаю дивуватися її надзвичайній працез-
датності, вимогливості до себе і до всіх, 
хто її оточує, чуйності до чужої біди та 
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готовності прийти на допомогу, терпимості до іншої думки та толерантності 
при обговорюванні будь-яких спірних питань. Природа щедро обдарувала 
цю чарівну жінку по-своєму, щасливою в оточенні близьких людей і, водно-
час, як мені деколи здавалося, щиро засмученою деякими подіями особи-
стого життя та труднощами з втіленням у реальність своїх мрій та бажань.

Владислава Борисівна не тільки цікавилася та цікавиться астрономією, 
але і матеріально сприяє вирішенню окремих нагальних проблем науки про 
Всесвіт, зокрема при спорудженні лабораторного корпусу Кримської лазер-
ної обсерваторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України (сьогод-
ні, на жаль, недоступному для нас через окупацію Криму Російською Феде-
рацією), при реконструкції Сонячного телескопу Ернеста Гуртовенка АЦУ-5 
ГАО НАН України та інших.

Колектив ГАО НАН України з приємністю згадує зустрічі з В.Б. Молча-
новою, для якої двері обсерваторії завжди відкриті. А для мене, де б і коли б 
я не зустрічався з Владиславою Борисівною, - це незабутня подія та велика 
радість.

Від колективу «Світогляду» зичимо Вам, дорога Владиславо Борисівно, 
доброго здоров’я, щасливої долі та втілення у життя всіх Ваших мрій та за-
думів!

10 липня 2019 року Ірині Борисівні
Вавиловій – ініціатору засну-

вання журналу "Світогляд" та заступ-
нику головного редактора – 60!

Від імені редакційної колегії жур-
налу "Світогляд" та його редакції сер-
дечно поздоровляю Вас, дорога Ірино 
Борисівно, з ювілейною датою, бажаю 
доброго здоров'я, сімейного благопо-
луччя та звершення всіх Ваших планів 
та задумів!

Ми щиро вдячні Вам за Ваше твор-
че натхнення, невтомну працю та ви-
сокий політ думки при втіленні у жит-
тя кожного випуску "Світогляду".  

Щиро, 
Ярослав Яцків
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