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“Ìàòåðèíñüêà ëþáîâ 
ïîäîëàº ãîðå, á³ëü ³ òðèâîãó”
Ó Êèºâ³ â³äáóëàñÿ IV Ì³æíàðîäíà êîíôåðåíö³ÿ 
äî Äíÿ ìàòåð³
Íàòàë³ÿ ÃÀËÈÖÜÊÀ
“Õðåùàòèê”

Материнсь а любов зав-
жди б ла тією силою, я а
навіть найтяжчі часи на-
дихала людей до самопо-
жертви заради інших,
своєї раїни та світ . Не-
щодавно в отелі "Р сь"
відб лася щорічна IV Між-
народна онференція
"Материнсь а любов по-
долає оре, біль і триво-
", присвячена Дню ма-

тері. Традиційно під час
онференції відб лася це-
ремонія на ородження
"Жін а ро ".

Îðãàí³çóâàëà öå ñâÿòî ì³æíàðîä-
íà ÃÎ “Ôåäåðàö³ÿ æ³íîê çà ìèð ó
âñüîìó ñâ³ò³”. Ï³ä ÷àñ çàõîäó, ÿêèé
òàêîæ ïðèóðî÷èëè 25-é ð³÷íèö³
òðàãåä³¿ ×îðíîáèëÿ, îáãîâîðþâàëè
âïëèâ æ³íêè òà ìàòåð³ íà ôîðìó-
âàííÿ ö³ííîñòåé ñóñï³ëüñòâà, à òà-
êîæ ðîëü íàö³îíàëüíèõ òà ì³æíà-
ðîäíèõ íåäåðæàâíèõ îðãàí³çàö³é ó
ïîøèðåíí³ çàãàëüíîëþäñüêèõ ö³í-
íîñòåé ³ñòèííî¿ ñ³ì’¿. Ó êîíôåðåí-
ö³¿ âçÿëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, äåðæàâíèõ
óñòàíîâ, âèäàòí³ ìèòö³, îñâ³òÿíè,
íàóêîâö³. Òåòÿíà Êîöåáà, ãîëîâà
Ôåäåðàö³¿ æ³íîê Óêðà¿íè, íàãîëî-
ñèëà, ùî ìàòåð³ âçÿëè íà ñåáå íå-
ëåãêèé òÿãàð ó ïîäîëàíí³ íàñë³ä-
ê³â ×îðíîáèëüñüêî¿ àâàð³¿. Òàêîæ
ñâîº áà÷åííÿ ðîë³ æ³íêè-ìàòåð³ ó
ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ âèñëîâèëè
ãîñò³ ç ³íøèõ êðà¿í: Íàîì³ Ø³íî-
õàðà ç ßïîí³¿ òà Îëüãà Âàêóëèíñüêà
ç Ðîñ³¿. Öüîãî ðîêó íàãîðîäè âðó-
÷èëè äåñÿòüîì âèäàòíèì æ³íêàì ó
ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ. 

Âàëåíòèíà Ïàñòóøèíà îòðèìà-
ëà íàãîðîäó â íîì³íàö³¿ “Æ³íêà-
ïåäàãîã”. Âàëåíòèíà Ìèêîëà¿âíà
ïðàöþâàëà â÷èòåëåì á³îëîã³¿ òà
õ³ì³¿ ó Ïðèï’ÿò³ ç 1972 ðîêó, à â
1986-ìó áðàëà ó÷àñòü ó ë³êâ³äàö³¿
íàñë³äê³â àâàð³¿ òà åâàêóàö³¿ ïðè-
ï’ÿòñüêèõ ä³òåé. Âîíà çãóðòóâàëà
íàâêîëî ñåáå åâàêóéîâàí³ ðîäèíè
³ ñòâîðèëà ðàçîì ç ³íøèìè ïî-
òåðï³ëèìè ãðîìàäñüêó îðãàí³çà-
ö³þ “Ä³òè ×îðíîáèëÿ” Îáîëîí-
ñüêîãî ðàéîíó Êèºâà, öåíòð ðå-
àá³ë³òàö³¿ ïîñòðàæäàëè â³ä àâàð³¿
ä³òåé òà ¿õí³õ áàòüê³â. Çà ãðîìàä-
ñüêó ðîáîòó Âàëåíòèíó Ìèêîëà-
¿âíó â³äçíà÷åíî îðäåíîì Êíÿãè-
í³ Îëüãè ²²² ñòóïåíÿ, ïàì’ÿòíîþ
ìåäàëëþ “Ó÷àñíèê ë³êâ³äàö³¿ íà-
ñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é
ÀÅÑ”, ãðàìîòîþ Ì³í³ñòåðñòâà

íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é, Ì³í³ñ-
òåðñòâà îñâ³òè òà íàóêè.

Ç³íà¿äà Ñ³ëü÷åíêî îòðèìàëà íà-
ãîðîäó “Æ³íêà ðîêó 2011” â íîì³-
íàö³¿ “Æ³íêà-ãåðî¿íÿ”. Ç³íà¿äà
Îëåêñàíäð³âíà â 17 ðîê³â äîáðî-
â³ëüíî ï³øëà äî Øêîëè îñîáëèâî-
ãî ïðèçíà÷åííÿ Óêðà¿íñüêîãî øòà-
áó ïàðòèçàíñüêîãî ðóõó, îòðèìàëà
çâàííÿ ñòàðøîãî ñåðæàíòà, ïðîé-
øëà â³éíó. Ïî â³éí³ çàê³í÷èëà ³ñ-
òîðè÷íèé ôàêóëüòåò Ëüâ³âñüêîãî
ïåä³íñòèòóòó, çãîäîì çàõèñòèëà
êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ, ïðàöþ-
âàëà â ²íñòèòóò³ ô³ëîñîô³¿ Àêàäå-
ì³¿ íàóê Óêðà¿íè. Ç 1993 ðîêó áå-
ðå ó÷àñòü ó âåòåðàíñüêîìó ðóñ³, ó
1999-ìó î÷îëèëà Êîì³òåò æ³íîê ðà-
äè Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ âå-
òåðàí³â. Ç³íà¿äó Îëåêñàíäð³âíó íà-
ãîðîäæåíî Îðäåíîì Â³ò÷èçíÿíî¿
â³éíè ²² ñòóïåíÿ, îðäåíîì “Çà
ìóæí³ñòü”, Ïî÷åñíîþ ãðàìîòîþ
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, ìåäàëÿ-
ìè “Âåòåðàí ïðàö³”, “Â³äì³ííèê
âèùî¿ øêîëè” òà “Çà äîáëåñíó
ïðàöþ”.

Ñâ³òëàí³ Ïðè÷èí³ âðó÷èëè íàãî-
ðîäó â íîì³íàö³¿ “Æ³íêà-ìåäèê”.
Ñâ³òëàíà Ïàâë³âíà ÷óéíà òà ëàã³ä-
íà ìàòè òðüîõ ä³òåé, äîáðà ãîñïî-
äèíÿ òà êâàë³ô³êîâàíèé ñ³ìåéíèé
ë³êàð. Óæå 35 ðîê³â ïðàöþº ãîëîâ-
íèì ë³êàðåì ìåäè÷íî¿ àìáóëàòîð³¿
ó ñåë³ Êàøïåð³âêà Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³. Çà ñàìîâ³ääàíó ïðàöþ ¿¿ íå-
îäíîðàçîâî â³äçíà÷àëè ïîõâàëüíè-
ìè ëèñòàìè òà ïîäÿêàìè Ì³í³ñòåð-
ñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ðàéîííî¿
òà ñ³ëüñüêî¿ ðàä.

Âàëåíòèí³ Òåðòè÷í³é âðó÷èëè
íàãîðîäó “Æ³íêà ðîêó 2011” ó íî-
ì³íàö³¿ “Áàãàòîä³òíà ìàòè”. Âîíà
ñàìà âèõîâóº òðüîõ ñèí³â, à òàêîæ
áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ðîáîò³ Îá’-
ºäíàííÿ áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé “Îð³-
ÿíà”, øàíîâàíà ëþäèíà ñåðåä áà-
ãàòîä³òíèõ ðîäèí.

Àëüâ³íà Êàëü÷åíêî îòðèìàëà íà-
ãîðîäó â íîì³íàö³¿ “Æ³íêà-ìè-
òåöü”. Àëüâ³íà Ãåîðã³¿âíà äåñÿòü
ðîê³â ïðàöþâàëà ñîë³ñòêîþ Íàö³î-
íàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó îïå-
ðè ³ áàëåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà, à ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ñîëüíî¿
êàð’ºðè ðîçïî÷àëà ä³ÿëüí³ñòü áà-
ëåòìåéñòåðà-ïåäàãîãà. ¯¿ øêîëó ³
ñüîãîäí³ ç âäÿ÷í³ñòþ çãàäóþòü âè-
ïóñêíèö³ Êè¿âñüêîãî õîðåîãðàô³÷-
íîãî ó÷èëèùà — íèí³ ëàóðåàòè
ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â, à òàêîæ
Óêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ áàëåòó, ÿêó
ñòâîðèëà ³ î÷îëþº Àëüâ³íà Ãåîðã³-
¿âíà.

Ãàííà Ìàò³êî-Áóáíîâà ìàº íà-
ãîðîäó â íîì³íàö³¿ “Æ³íêà-ãðî-
ìàäñüêèé ä³ÿ÷”. Óæå ïîíàä 16 ðî-
ê³â Ãàííà Âàñèë³âíà çàéìàºòüñÿ
äîáðî÷èííîþ ä³ÿëüí³ñòþ ³ î÷î-
ëþº Ì³æíàðîäíèé áëàãîä³éíèé

ôîíä Ñâÿòî¿ Ìàð³¿. ×åðåç ñâî¿
ìåöåíàòñüê³ ñòèïåíä³¿ ôîíä äàâ
äîðîãó ó âåëèêå ìèñòåöòâî 175
îáäàðîâàíèì ä³òÿì. Òàêîæ òóð-
áóºòüñÿ ïðî á³äíèõ, íàäàº äîïî-
ìîãó ä³òÿì, ïðîâîäèòü êîíêóðñ
êðàñè ñåðåä ñèð³ò “Ñí³ãóðîíüêà
ðîêó”. Ãàííó Âàñèë³âíó óäîñòîº-
íî ïî÷åñíîãî çâàííÿ “Çàñëóæå-
íèé ïðàö³âíèê êóëüòóðè Óêðà-
¿íè”, íàãîðîäæåíî îðäåíîì Êíÿ-
ãèí³ Îëüãè II ñòóïåíÿ.

Òåòÿí³ Ñåìèê³í³é âðó÷èëè íàãî-
ðîäó “Æ³íêà ðîêó 2011” ó íîì³íà-
ö³¿ “Æ³íêà — îë³ìï³éñüêà ÷åìï³-
îíêà”. Âîíà — ìàéñòåð ñïîðòó
ì³æíàðîäíîãî êëàñó ç âåñëóâàííÿ
íà áàéäàðêàõ òà êàíîå, çàñëóæåíèé
òðåíåð Óêðà¿íè, áðîíçîâà ìåäà-
ë³ñòêà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð 2004 ðî-
êó, ñð³áíà ïðèçåðêà ÷åìï³îíàòó ñâ³-
òó, äâîðàçîâà ÷åìï³îíêà ªâðîïè òà
ñâ³òó.

Ëþäìèëà Äðèãàëî ìàº íàãîðîäó
“Æ³íêà ðîêó” â íîì³íàö³¿ “Æ³íêà-
ìåöåíàò”. Ëþäìèëà Áîðèñ³âíà —
ìàòè òðüîõ ä³òåé ³ òóðáîòëèâà áà-
áóñÿ. Êð³ì òîãî, ùî î÷îëþº êîì-
ïàí³þ, ùî º ë³äåðîì íà ðèíêó çà-
ìîðîæåíèõ ïðîäóêò³â Óêðà¿íè, âî-
íà áåðå àêòèâíó ó÷àñòü ó ãðîìàä-
ñüê³é ä³ÿëüíîñò³, º ÷ëåíîì Óêðà¿í-
ñüêî¿ òîðãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè,
ðåã³îíàëüíèì ïðåäñòàâíèêîì Ì³æ-
íàðîäíî¿ òîðãîâî¿ ïàëàòè, ãîëîâîþ
ì³æíàðîäíîãî áëàãîä³éíîãî ôîí-
äó “Íàøà ñïàäùèíà”.

Àíàñòàñ³þ Êîáçàðåíêî â³äçíà÷å-
íî â íîì³íàö³¿ “Æ³íêà — ä³ÿ÷ êóëü-
òóðè”. Àíàñòàñ³ÿ Ñòåïàí³âíà 45 ðî-
ê³â î÷îëþº Íàö³îíàëüíó á³áë³îòå-
êó Óêðà¿íè äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà.
Çà öåé ÷àñ ðåàë³çóâàëà áóä³âíèöòâî
íîâîãî ïðèì³ùåííÿ á³áë³îòåêè äëÿ
ä³òåé ç óí³êàëüíîþ àðõ³òåêòóðîþ òà
õóäîæí³ì îôîðìëåííÿì, ÿêå ñòà-
ëî çðàçêîâî-ïîêàçîâèì.

Ãàëèíà Êîçëîâà ñòàëà æ³íêîþ
ðîêó â íîì³íàö³¿ “Æ³íêà — äåð-
æàâíèé ä³ÿ÷”. Ãàëèíà Ìèõàéë³â-
íà º äèðåêòîðîì Êè¿âñüêîãî ì³ñü-
êîãî öåíòðó ñ³ì’¿ “Ðîäèííèé
ä³ì”.

Áàãàòî óâàãè ïðèä³ëÿº ïîïóëÿ-
ðèçàö³¿ òà çáåðåæåííþ íàéêðàùèõ
ðîäèííèõ òðàäèö³é. Ï³ä ¿¿ êåð³â-
íèöòâîì  ä³þòü ïðîãðàìè ï³äòðèì-
êè æ³íîê, ùî õî÷óòü ðåàë³çóâàòèñü
ó ïðîôåñ³éíèé ñôåð³, “Ïî÷íè
âëàñíó ñïðàâó”, ïðîãðàìè äîïîìî-
ãè æ³íêàì, ÿê³ ïîñòðàæäàëè â³ä íà-
ñèëüñòâà â ñ³ì’¿, öèêëè ïðîãðàì ³
òðåí³íã³â äëÿ ìîëîäèõ ñ³ìåé, ïðî-
ôåñ³îíàëüí³ þðèäè÷í³ òà ïñèõîëî-
ã³÷í³ êîíñóëüòàö³¿ òà áàãàòî ³íøèõ
ïðîåêò³â. Ä³ÿëüí³ñòü Ãàëèíè Ìè-
õàéë³âíè òà öåíòðó, ÿêèé âîíà î÷î-
ëþº, â³äçíà÷åíî ãðàìîòàìè äåð-
æàâíèõ óñòàíîâ òà ãðîìàäñüêèõ îð-
ãàí³çàö³é, Äàðíèöüêî¿ ÐÄÀ
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№
п/п

Повна
хара те-
ристи а

приміщення

Адреса
приміщення

Площа
примі-
щення

Необхідність
ремонт ,

примірний обся
апітальних
в ладень

Можлива
мета ви ор.
приміщення
орендарем

Мін. став а
орендної плати
за 1 в. м за

постановою КМУ
від 27.12.06 р.

№1846

Обов’яз ові
мови он рс

1
Нежиле

приміщ. ж/б
1 поверх

в л. Б.
Хмельниць-

о о, 42
21,2 не відремон. офіс 87,44

Компенсація
оштів за оцін
приміщення;
за об’яв
в азеті

2
Частина

торцевої стіни

в л. Володи-
мирсь а,
51/53

33,6 -
Розміщення
зовнішньої
ре лами

198,86

Компенсація
оштів за оцін
приміщення;

за об’яв в азеті


