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ВСТУПНЕ СЛОВО

Вітаємо
на борту!

Welcome
aboard!

Сподіваємося, що ця повітряна мандрівка стане
приємним початком вашої подорожі і подарує лише
позитивні емоції, а злітна смуга дасть початок вашим
новим враженням.
У розпал літа ми раді запропонувати вам за лічені
години дістатися середземноморських пляжів
Туреччини та Греції, оливкових гаїв Італії, гамірливих
вулиць Іспанії, лагідних морських хвиль Кіпру,
мальовничих краєвидів Хорватії та Чорногорії. Надійні
крила Windrose перенесуть вас до старовинної Софії
або еклектичного Бухареста. А задля вашого комфорту
на борту на вас чекає оновлене меню вишуканих страв
та напоїв, розроблене спільно з нашими партнерами з
найкращих та найсвіжіших продуктів з урахуванням
останніх тенденцій дієтичного та здорового харчування.
Команда Windrose завжди рада допомогти вам
здивувати і привітати близьку людину під час польоту
або запропонувати особливий комфорт за проходження
формальностей в аеропорту, — лише зверніться до
нашого цілодобового контакт-центру та оберіть ваш
унікальний набір послуг!
Ми завжди читаємо ваші відгуки у соціальних мережах і
докладаємо всіх зусиль, аби змінюватися на краще.
Дякуємо за вибір нашої авіакомпанії!
Приємного польоту та незабутніх вражень з Windrose!

We hope that this flight will be a pleasant start of your travel,
and the airstrip will take you to the world of positive emotions and new experiences.
In the height of summer, we will be happy to get you, in a
matter of hours, to the Mediterranean beaches of Turkey and
Greece, olive gardens of Italy, tender sea waves of Cyprus,
and picturesque landscapes of Croatia and Montenegro. Windrose's reliable wings will take you to ancient Sofia or eclectic
Bucharest.
To make your journey even more comfortable, an updated
menu of sophisticated meals and drinks is waiting for you onboard. It was developed in cooperation with our partners and
is prepared from the freshest products, taking into account
the latest tendencies in diet and healthy nutrition.
Windrose team is always ready to help you surprise your
close ones during the flight, or offer special comfort during
airport procedures — all you have to do is turn to our 24hour Contact Center and pick the service you want!
We are always waiting for your feedback in social networks
and are doing are best to change for the better for you.
Have a nice flight and unforgettable experience with Windrose!

З повагою, Швачко Ольга Володимирівна
Начальник служби організації чартерних рейсів

Olga Shvachko, Head of Charter flights operation
service
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Матеріали видання не можуть бути
використані цілком або частково
без попереднього письмового
узгодження з видавцем.
Зміст і дизайн журналу Your Wind
є інтелектуальною власністю
видавця та авіакомпанії WINDROSE
і охороняються Законом про
авторське право. Видавець та
авіакомпанія не завжди поділяють
думку авторів публікацій.
Відповідальність за зміст рекламних
статей несе рекламодавець.

— матеріали, позначені цим
знаком, є рекламними.
Ексклюзивні права на продаж
рекламних площ належать
«Мейнстрим-Медіа»
advertising@mainstreammedia.com.ua
Тел: +3 044 279 1212,
+38 044 240 8602

TO DO LIST

Влаштувати марафон

Літо — це час для подвигів. Зберіть
дружну компанію і вирушайте
велосипедами у великий марафон Україною або ж влаштуйте
рафтинг гірськими річками
Чорногорії. А можна вирушити і в
тривалий піший похід стежками
Трансильванії чи обрати перегони
на квадроциклах довгими трасами вздовж берегів Анталії. Спорт,
азарт, здоров’я у великій компанії
друзів і близьких — це море задоволення і яскраві спогади.

За теплими
враженнями
ЯК ДОВГО МИ ВСІ ЧЕКАЛИ НА ЛІТО. І ОСЬ
НАРЕШТІ ВОНО НАСТАЛО, А РАЗОМ З НИМ
ПРИЙШЛА ПОРА ЗДІЙСНИТИ ВСІ СВОЇ
НАЙЗАПОВІТНІШІ ПЛАНИ ТА МРІЇ. ЩОБ ВАШЕ
ЛІТО ЗАПАМ’ЯТАЛОСЯ НАДОВГО, WINDROSE
СКЛАВ СПИСОК ІДЕЙ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ
ВАМ ВЗЯТИ ВІД ЦІЄЇ ЧУДОВОЇ ПОРИ РОКУ
ВСЕ
8
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Влаштувати ягідний детокс
Улітку дуже корисно влаштовувати нетривалі детокс-програми. Тим паче, що в спекотну
погоду, коли більше хочеться пити, ніж їсти,
терпіти дієту набагато легше. Друга перевага
літнього детоксу — велика кількість сезонних ягід, фруктів та овочів, з яких можна
приготувати дуже смачні й корисні смузі. У
вас поліпшиться не лише загальний стан організму, а й зовнішній вигляд. Адже влітку
цього хочеться найдужче!

Повернутися
в дитинство

Поринути у водний
катаклізм на Кіпрі

Злитися
з природою

Не відмовляйте собі в
задоволенні потішити
вашу внутрішню дитину. Сучасні аквапарки на
курортах можуть похвалитися карколомними
атракціонами, захопливими гірками, крутими
віражами та адреналіновими враженнями.

У перекладі з грецької
Kataklysmos означає
«Потоп», тому його
часто називають «Фестивалем потопу». У
Ларнаці після ранкового
богослужіння виносять
з храму на набережну
хрест, який священик
відвозить у човні подалі
в море і викидає. Хто
знайде його, оголошується Королем свята.

Постарайтеся втекти
до парку або лісу —
подалі від галасливих
курортів, загазованих
міст, натовпів туристів.
Залишіться наодинці з
тишею та величчю природи. Вдихайте на повні
груди свіже повітря,
відпускайте негативні
думки і прислухайтеся
до самого себе.
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Ларнака — сонячна
«столиця» Кіпру
Наталія Тулюлюк

ЛАРНАКА — ПАРАДНІ ВОРОТА ПІВДЕННОГО КІПРУ. ЦЕ ПЕРША СТОРІНКА
У ТОВСТЕННІЙ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ІСТОРІЇ. ЦЕ НАЙКРАЩЕ МІСТО, ЩОБ
ЗАКОХАТИСЯ З ПЕРШОГО ПОГЛЯДУ У ПОСТІЙНО КВІТУЧИЙ КІПР.

АТМОСФЕРА
Ларнака заслуговує на титул
найстародавнішого міста
Кіпру, адже саме тут знайдені
залишки поселення Кітіон,
заснованого онуком Ноя
більше 6 тисяч років тому.
Кому тільки не належало
місто за всю свою історію:
фінікійцям, імперії Олександра Македонського, єгипетським фараонам Птоломеям,
Римській Імперії, Візантії. І
тільки в 1960 році, коли Кіпр
отримав незалежність, місто
було вже відоме під своєю
сучасною назвою.
Прогуляйтеся ремісничими
кварталами, позазирайте
у віконця майстрів, насолодіться заходом сонця на
набережній Фундуклес.

ЩО ПОДИВИТИСЯ
Якщо ви полюбляєте екскурсії та розумієте англійську,
можете скористатися free
walking tours. Такі тури є
безкоштовними, вкінці ви
можете залишити чайові
на свій розсуд. Стартують
екскурсії о 10:00 кожної
середи від будівлі Cyprus
Tourist Organization та кожної
п’ятниці від Larnaka Castle
(Ларнакська фортеця).
Церква Святого Лазаря
Ця церква побудована в IX ст.
на місці другої могили Святого Лазаря, якого воскресив
Ісус Христос. Храм часто
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перебудовували, деякий час
він навіть слугував мечеттю, а зараз береже частину
мощів Святого Лазаря. Вхід
до церкви вільний і щонеділі
тут проводять безкоштовні
екскурсії російською мовою.
Фортеця
Середньовічна фортеця,
більш відома як Ларнакський
замок, заснована в XIV ст.
Сьогодні в її стінах знаходиться історичний музей, а
на подвір’ї влаштовують концерти симфонічної музики та
театральні фестивалі.
Акведук Камарес
Цей водопровід постачав
чисту питну воду у місто з
XVIII ст. до 30-х років ХХ ст.
А до його побудови мешканці
Ларнаки брали воду з боліт
або не дуже чистих джерел,
що спричиняло хвороби та
епідемії. Тому після побудови акведук став настільки

значущим об’єктом, що його
зображали на кіпрській лірі.
Набережна Фунікудес
Фініковий Променад, або ж
просто Фунікудес — славнозвісна набережна міста, що
простягається вздовж моря
від площі Василеоса Павлу до
фортеці в центрі міста. У 1922
році за пропозицією мера на
набережній були висаджені
фінікові пальми, завдяки чому
вона й отримала свою назву.

ЩО СКУШТУВАТИ
Обов’язково скористайтеся
всіма принадами середземноморського острова і скуштуйте
свіжу рибу та морепродукти.
Також спробуйте традиційні
страви, які дуже схожі на
національну кухню Греції.
Для початку — мезе, які варто
замовляти як мінімум на двох:
адже це величезна порція
закусок з оливками, тзатзикою (густий йогурт з огірками,

часником та м’ятою), сиром
халумі, зеленим салатом, ковбасками, квасолею з овочами,
тахіною, і цей перелік можна
продовжувати.
А ще кіпріоти великі шанувальники м’яса. Найпопулярніша страва «клефтіко» —
молода баранина, що довго
томиться в печі. Зазвичай
обід закінчується кавою
по-кіпрськи, до якої подають
місцеві солодощі «гліка»
(зварені фрукти в цукровому
сиропі).
100% варто спробувати одне
з найдавніших вин світу —
кіпрське вино «Командарія».
За легендою саме через
пристрасть до цього вина
турецький султан Селім II
захопив Кіпр.
І не забудьте на заході сонця
поділитися враженнями від
Ларнаки з рідними та коханими. За допомогою роумінгу
від Київстар це дуже легко
та доступно. Тим паче, що
мобільний оператор пропонує нові вигідні тарифи у
послузі «Ідеальний роумінг»:
на Кіпрі інтернет — 0,10 грн/
Мб, дзвінки 1 грн/хвилина,
SMS — 1 грн/шт. Щоб отримати індивідуальну пропозицію
треба лише ввести безкоштовний запит *505#.
Ларнака – місто на березі
моря із неймовірною історією, яке зачарує будь-якого
мандрівника незалежно від
віку та вподобань.

ЕКСПЕДИЦІЯ

ЕКСПЕДИЦІЯ

ПОДГОРИЦЯ:

В ЦАРСТВІ МЕЖИРІЧЧЯ
ГОЛОВНЕ МІСТО ЧОРНОГОРІЇ МАЄ БАГАТУ
ІСТОРІЮ. МОЖНА СМІЛИВО СКАЗАТИ, ЩО
«ВСІ ДОРОГИ ВЕДУТЬ В РИМ», ТОЧНІШЕ, ВСІ
ДОРОГИ ЧОРНОГОРІЇ ВЕДУТЬ В ПОДГОРИЦЮ. ТУТ
ЗЛИВАЮТЬСЯ ВОЄДИНО П’ЯТЬ РІЧОК: МОРАЧА,
ЦІЄВНА, РИБНИЦЯ, ЗЕТА І СИТНИЦЯ. І ТРИВАЛИЙ
ЧАС ВІДПОЧИВАТИ НА БЕРЕГАХ РІЧОК БУЛО
ПРЕСТИЖНІШЕ, НІЖ НА МОРІ
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Найкоротша вулиця в Чорногорії —
Цетинська, що в Подгориці.
Її довжина становить 30 метрів, і на
ній міститься лише один будинок
НЕПОКАЗНА КРАСА МІСТА
ПІД ГОРАМИ
Подгорицю часто називають столицею
Чорногорії. Це не так, адже столиця —
Цетинє, а Подгориця — «головне місто»,
в якому перебувають парламент та уряд
країни.
Це мальовниче місто завжди
привертало увагу мандрівників, а з
розвитком туристичної сфери воно й
зовсім стало одним з найпопулярніших
європейських курортів. Колись тут було
невелике римське поселення. І якби не
глобальні руйнування під час Другої
світової війни, Подгориця могла б пишатися своєю історичною спадщиною.
Свою назву Подгориця отримала в 1326
році, щоправда, певний час (з 1946 по
1992 рік) місто називалося Тітоград.
У воєнні роки місто буквально було
стерте з лиця землі, тому споруди, які
можна побачити сьогодні, переважно
зведені вже в другій половині ХХ століття. Містяни потрудилися на славу.
Сьогодні Подгориця вражає величчю
парків і площ, в оточенні яких гордо постають красиві висотні будівлі. У місті
є старовинні фортеці турецьких часів,
а також збереглися окремі, унікальні
за своєю архітектурою, будинки ХІХ
століття. Подгорицю, як і Київ, називають «містом в парку». Справді, тут усе
просто потопає в зелені. Доповнює цю
красу середземноморський клімат, що
дає можливість приємно відпочивати
в місті будь-якої пори року. Більшість
туристів із Подгориці одразу ж їдуть
на узбережжя, тож тут туристи масово
не відпочивають, що забезпечує чудові
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умови для спокійного і затишного
життя в місті з курортним кліматом. Це
не робить готелі дешевшими, але рівень
обслуговування в кафе і ресторанах
залишається незмінно високим. Все ж
таки для своїх стараються.
У місті досить гармонійно поєднуються зелені соснові парки, гірська
річка Морача, сучасні мости, дороги
й магазини. Природа тут вже не така
дика, з нальотом кам’яних джунглів.

РІЧКОВИЙ РОЗПОДІЛ
Подгориця з усіх боків оточена Дінарськими Альпами. Вона розділена
річками на три частини. Велика річка
Морача поділяє місто на дві частини — західну й східну. Західна частина — це діловий район. Східну частину
поділяє друга річка Рибниця ще на дві
частини — Нову й Стару Варош. Нова
Варош — це самий центр, тут розмістилися будівлі ХІХ століття, Площа
Републіки та державні установи.
Пляжний відпочинок в Подгориці зосереджений на узбережжі річки
Морача, де влітку можна засмагати й
купатися. Крім того, що Морача є найвідомішою річкою в Чорногорії, так вона
ще й виконує головну функцію харчування такого гіганта, як Скадарське озеро. Довжина річки становить прблизно
99 км, а площа її басейну — 3200 км2.
Каньйон річки Морача, довжина якого
близько 90 км, славиться своїми запаморочливими контрастами. На півночі
Морача має бурхливу вдачу й швидку
течію, але вже ближче до півдня вона
вгамовується і перетворюється на рів-
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Найпопулярнішими зонами відпочинку
в столиці Чорногорії є пляжі, розташовані
вздовж річки Морача — Смоковац,
Міський пляж і Саставці
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Є лише міст
між минулим
та майбутнім

Підземні
пригоди

Неподалік Подгориці є гора
Вельє, в якій міститься печера
Мегара. За легендою,
вона має чудодійну силу.
Досліджувати її почали
в 1962 році. Вчені з’ясували,
що печера полегшує
стан людини при астмі,
респіраторних захворюваннях
та деяких психоневрологічних
недугах. А ще в околицях
Подгориці є Котяча печера, що
ховається в скелях каньйону
річки Цієвна. Вхід у неї схожий
на нору, що заглиблюється
під кутом 20 градусів. Якщо
ви небайдужі до природних
пам’яток та спелеології, то
можете здійснити екскурсію
цими печерами, щоб
потрапити до яскравого
підземного царства
сталактитів і сталаґмітів.
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Футуристичний Міст
Тисячоліття є однією
з найвпізнаваніших пам’яток
не лише Подгориці, а й в усій
Чорногорії. Ця конструкція
перетинає річку Морача.
Довжина моста становить
140 м. Сама споруда
збудована в цілком
сучасному європейському
стилі. Над проектом мосту
трудився архітектор Младен
Черноєвич. Урочисте відкриття
цієї граційної споруди
відбулося 13 липня 2005 року.
На будівництво Моста
Тисячоліття пішло 7 млн євро.
Виникає логічне запитання —
чому міст назвали саме так?
Відповідь лежить на поверхні.
Річ у тім, що Міст Тисячоліття
з’єднує бульвар Івана
Черноєвича (центр міста)
та вулицю 13 липня, яка веде
в нову частину Подгориці.
Міст має символічне значення,
оскільки саме він ознаменував
перехід до нового тисячоліття,
нової частини міста і,
зрештою, нового життя. При
цьому споруда моста чудово
вписалася в тутешній гірський
ландшафт.
Ось такий він — міст
часу. Перетинаючи його,
ви потрапляєте або в минуле,
або в сьогодення.

ЕКСПЕДИЦІЯ

нинну спокійну річку. Ця річка не може
похвалитися великою глибиною, проте
на її дні трапляються западини до п’яти
метрів. У водах Морачі, як і в Скадарському озері, водиться дуже багато найрізноманітнішої риби, що приваблює
сюди рибалок з усього світу.
Тим, хто хоче прогулятися неймовірно красивими місцями, чудово підійде
каньйон річки Морача. Це одна з головних пам’яток Подгориці. Його глибина
сягає 1200 м, а протяжність становить
близько 30 км. За глибиною ця ущелина
посідає друге місце у світі, тому, щоб побачити це природне диво, в Подгорицю
щороку з’їжджаються тисячі туристів.
У цьому місці побудовано 130 тунелів,
тут багато мостів, є автомобільна траса
і залізниця, а ще велика кількість оглядових майданчиків. У цьому ж місці
розкинувся красивий природний заповідник, по території якого прокладено
кілька цікавих пішохідних маршрутів.
Туристи зі спеціальних оглядових майданчиків можуть помилуватися стрімкою річкою, яка тече по дну глибокого
каньйону. Вода в цій річці насиченого
блакитного кольору, вона становить
дивовижний контраст з покритими
зеленню стрімкими стінами каньйону.
На річці Мороча дуже популярним є
каякінг. А ось рафтинг найбільше пасує
річці Тара. Приїхавши в Подгорицю у
період з червня по вересень, звертайтеся до фірм, які організують рафтинг.
Вони надають трансфер до місця
старту. Шлях завдовжки 20 км пролягає
мальовничим берегом річки. Туристи
мають можливість обрати плавальний
засіб: гумовий човен, дерев’яний пліт
або пластикову байдарку. Програма
розрахована на 2,5 години. На шляху
вам доведеться долати сильну течію,
вири й пороги, і водночас ви зможете
насолодитися чудовими пейзажами
узбережжя.
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FEST-QUEST
ФЕСТИВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ — НАДЗВИЧАЙНО ЦІКАВИЙ
НАПРЯМ, ЩО ВИНИК НЕ ТАК ДАВНО. ЙОГО ОСОБЛИВІСТЮ
Є НАСИЧЕНІСТЬ ЯСКРАВИМИ ТА НЕПОВТОРНИМИ
МОМЕНТАМИ. ТАКА ПОЇЗДКА ЗАПАМ’ЯТОВУЄТЬСЯ НА
ВСЕ ЖИТТЯ. ОБИРАЙТЕ НАПРЯМКИ — Й ОТРИМАНІ НА
ФЕСТИВАЛЯХ ЕМОЦІЇ ДОДАВАТИМУТЬ ВАМ ПОЗИТИВУ
ЦІЛИЙ РІК!
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UNTOLD FESTIVAL

NOCHES GAUDÍ

Із 31липня по 6 серпня в Румунії відбувається грандіозний опенейр — фестиваль UNTOLD, який останніх кілька років збирає понад
300 тисяч відвідувачів у невеликому старовинному місті Клуж-Напока, що в самому центрі Трансильванії. Ось лише частина знаменитих
імен, які запалювали танцполи: Afrojack, Armin Van Buuren, Martin
Garrix, Tiësto, The Prodigy, Scooter та інші. Якщо говорити про організацію фестивалю, а також про звукове, візуальне та розважальне
оформлення, систему безпеки, фуд-корти, бари та інші важливі речі,
то можна було б призначити окрему нагороду фестивалю за те, як
комфортно тут кожен почувається!

У курортний сезон Барселона запрошує
своїх гостей на незвичний фестиваль «Ночі
Ґауді», який відбувається щотижня із середи по суботу упродовж всього літа. Місце
проведення фестивалю — навпроти замку
Бельєсгуард, який побудував великий архітектор Антоніо Ґауді. Музика в архітектурі
й архітектура в музиці — так можна схарактеризувати цей фестиваль. Враження від
дивовижної архітектури та чудової музики
переплітаються і підсилюють одне одне.
Всього заплановано 47 літніх концертів,
щоб порадувати якомога більше гостей і
подарувати їм гарний настрій та незабутні
враження про Барселону.

HIDEOUT FESTIVAL
Фестиваль на сонячному хорватському острові Паг є однією з головних подій літнього сезону для шанувальників танцювальної музики
з усієї Європи. Цього року з 1 по 5 липня фестиваль відбуватиметься
на території кількох опен-ейр-клубів, розташованих у серці найвідомішого пляжу острова Зрче. П’ять днів і ночей 100 відомих діджеїв
з різних країн світу влаштовують танцювальне безумство під звуки
добірного хаусу, техно і драм-н-бейсу, а також беруть участь у спеціальних вечірках на борту комфортабельних яхт. За традицією щоденним завершальним актом фестивалю є «світанковий» діджей-сет
на чудовому тлі сонця, що сходить над горами.

ATLAS WEEKEND
Цього літа з 9 по 14 липня у Києві у національному комплексі «Експоцентр України» знову відбудеться наймасштабніший музичний
фестиваль країни! Серед оголошених учасників фестивалю: The
Chainsmokers, Black Eyed Peas, Liam Gallagher, Michael Kiwanuka,
UNKLE, The Hardkiss, The Subways, Tom Odell, Noisia, Tom Walker,
Little Big, Our Last Night, Монеточка, Télépopmusik та багато інших.
Ця подія поєднає музику, активний відпочинок, освітні й розважальні програми та найкращий український стрітфуд. Мета фестивалю — відкривати людям, що мають різні смаки, сучасну фестивальну
культуру й стирати межі міст, країн і стереотипів.

MEADOWS IN THE MOUNTAINS
Фестиваль Meadows in the Mountains
(«Гірські луки») з 2011 року відбувається в Родопських горах — на кордоні між
Болгарією та Грецією, де, за переказами,
колись жив легендарний співак Орфей.
На початку літа — з 6 по 9 червня — на
високогірному плато біля селища Полковник-Серафимово тисячі учасників долають
нелегкий шлях через болгарські гори.
Удень фестивальну сцену населяють представники фолку, фанку та психоделічного
року, а ввечері танцпол на «вершині світу»
запалюють ритми добірного драм-н-бейсу,
мінімал-техно, діп-хаусу та електро-диско.
Після завершення триденного опен-ейру
веселощі продовжуються афтепаті-вечіркою в басейні готелю Orpheus Spa Hotel, що
в болгарському місті Девін.

ФЕСТИВАЛЬ — ЦЕ МУЗИКА, ЖИТТЄВИЙ ДОСВІД, НОВИЙ ПОГЛЯД НА КРАЇНУ,
ЯСКРАВІ ВРАЖЕННЯ ТА НОВІ ЗНАЙОМСТВА
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«ЦЕ НЕЙМОВІРНЕ
ЩАСТЯ —
УСВІДОМЛЮВАТИ,
ЩО МУЗИКА
ЄДНАЄ СЕРЦЯ»

ONUKA — УКРАЇНСЬКИЙ ЕЛЕКТРОФОЛЬК-ГУРТ, СТВОРЕНИЙ У 2013
РОЦІ. ВІН НАБУВ НЕЙМОВІРНОЇ
ПОПУЛЯРНОСТІ ЯК В УКРАЇНІ, ТАК
І ЗА ЇЇ МЕЖАМИ. ПЕРЕДУСІМ ЦЕ
ЗАСЛУГА ВОКАЛІСТКИ ГРУПИ —
НАТИ ЖИЧЕНКО. НОВИЙ АЛЬБОМ
MOZAЇКА, НА ПІДТРИМКУ ЯКОГО ГРУПА
ВИРУШИЛА У МАСШТАБНИЙ ТУР, ВЖЕ
НАЗВАНИЙ НАЙКРАЩИМ УКРАЇНСЬКИМ
АЛЬБОМОМ РОКУ ПРЕМІЇ APRIZE 2019
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ГОЛОВНИЙ ВИКЛИК —
БОРОТЬБА ІЗ САМИМ СОБОЮ

Для слухачів ваше творче життя
поділяється на два періоди —
Tomato Jaws й Onuka. На які
періоди ви самі можете поділити
ваше життя? Який із них для вас
найскладніший, а який найцінніший своїми спогадами?
Сьогодні я поділила б своє життя на
«до» ONUKA і «тепер». У контексті
гурту можна навіть простежити розвиток моєї особистості. Чи не щодня я
виходжу із зони комфорту — концерти з оркестром, щільні графіки турів,
фестивалі з великими аудиторіями.
Усього цього раніше не було, а тепер
це стало нормою. Усім відомо, що до
хорошого людина звикає швидко, я —
не виняток з цього правила.
Важко вже пригадати, коли на мої
концерти з Tomato Jaws приходило
п’ятдесят слухачів — і це вважалося
класно. З ONUKA відбулося масштабування мого «я» і трансформувалося
середовище. За цим процесом цікаво
спостерігати, а ще аналізувати його.
Іноді все це нагадує психологічний
експеримент. Що далі — то цікавіше.
Ми з вами готуємо інтерв’ю під
час вашого гастрольного туру
за кордоном. Чи можна оцінити
вашу музику з погляду її сприйняття іноземним слухачем? Тобто що зрозуміло/незрозуміло,
близько/неблизько іноземному
слухачеві?
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Музика у нас космополітична, незважаючи на те, що частина треків
звучить українською. Є наголоси на
музичності чи на певних інструментах, а є певні меседжі, виражені вербально. Усе ж працює тільки разом. Як
на мене — цілком зрозуміло про що ми
співаємо й навіщо, звідки ми прийшли
і що хочемо сказати своєю музикою.
Хоч де б ми виступали в рамках туру
на підтримку альбому MOZAЇКА, нам
вдається донести певну емоцію чи настрій. Коли я на сцені, то відчуваю, що
діалог з моїми слухачами відбувається без бар’єрів. І неважливо — виступаємо ми в Нідерландах чи в Польщі.

няття нового, життя було не таким
завантаженим. У рамках світової музичної культури щомиті відбувається
якась подія, але так важко знайти
когось на кшталт.
Такі особистості у світ приходять рідко, і коли ти з ними знайомишся через музику, то далі вже це знайомство
несеш із собою все життя. Вперше я
почула Бйорк років 20 тому, а на концерті побувала лише минулого року. І
пережила це «знайомство» знову.
Як і до Бйорк, упродовж свого життя
я повертаюся до Тома Йорка, Aphex
Twin чи гурту Moloko. Безперечно, я
їхня слухачка.

Опишіть вашого слухача
Наша аудиторія різна, і особливо
це спостерігається на концертах з
НАОНІ (Національний академічний
оркестр народних інструментів України). Ми бачимо, що до нас приходять
родинами, іноді навіть три покоління. Важко уявити, як відрізняється
сприйняття того, що ми робимо, —
для бабусі та її онуків. Але повірте,
для нас це неймовірне щастя — усвідомлювати, що музика єднає серця.

Ваша музика, підкріплена оригінальними костюмами, формує
ваш образ як далекий від побуту.
Наскільки ви далекі від побуту
в повсякденному житті? Інакше
кажучи, чи є побутові клопоти,
які вам приємні?
Я можу назвати себе «фанатом порядку» — як у думках, так і в побуті. Коли
є зайва хвилинка, намагаюся все
розставити по поличках. Для мене це
своєрідна медитація. Так і в студії, і
вдома. Розклад у моєму житті — важлива річ, і мені дуже комфортно, коли
він щільний.
Багато вільного часу — це точно не
моє. У такі моменти голова заповнюється екзистенційними думками, а це
може збити з власної траєкторії руху.

А кого слухаєте ви?
Мої музичні вподобання склалися
давно, і з плином часу дедалі важче
знайти нових улюблених артистів.
Можливо, так відбувається тому, що
раніше було більше часу для сприй-
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З ONUKA ВІДБУЛОСЯ
МАСШТАБУВАННЯ МОГО «Я»
І ТРАНСФОРМУВАЛОСЯ СЕРЕДОВИЩЕ

Ваш найперший музичний спогад з дитинства?
У ранньому дитинстві мені дуже подобався музичний супровід із серіалу
«Усі річки течуть». І ось якось я попросила маму — вчителя гри на фортепіано — прописати мені ноти тієї
мелодії на клавіатурі. Хоч у три-чотири роки я ще не могла запам’ятати
ноти, однак я старанно награвала
мелодію одним пальцем. Це, напевно,
і є один з найдавніших спогадів про
музику. Потім була сопілка, концерти народної і класичної музики… Та
починалося все з австралійського
серіалу, що йшов по українському ТБ.
Які події ви вважаєте найважливішими у вашому житті? Чи
збігається важливе у творчості
та особистому житті?
Звісно, це потрясіння відрефлексовані
у творчості. У контексті ONUKA — це
переживання особисті чи переживання національного масштабу. Річ у
тім, що ти не можеш абстрагуватися,
закритися чи сховатися, коли напруження витає в повітрі. Це не тільки про
мене, це загалом про емоційних людей,
які вбирають в себе все, що їх оточує, а
потім сублімують це у творчість чи дії.
Візьмемо, наприклад, сингл «Хащі». З
одного боку, це драйвовий танцювальний трек. З другого, на мою думку, — в
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ньому віддзеркалюється весь соціально-політичний стан нашої країни.
Безперечно, кожен розчує своє.
Люди зазвичай поділяють музику на «модну» і «немодну». І це
часто дратує людей, які безпосередньо пов’язані зі створенням
музики. Як ви для себе поділяєте/характеризуєте різну музику?
Стовідсотково не можу сказати, що
модний — це поганий. Трендова музика може бути класно спродюсована
і мати свої унікальні історії.
Мені здається, що в минулому столітті набагато легше простежити якусь
модну течію в музиці, адже тоді вона
була пов’язана з цілим культурним
пластом. Секс-революція Мадонни?
Майкл Джексон у контексті відеокультури? Kraftwerk в електронній
музиці? Немає сенсу сперечатися.
Це було модно, круто і залишиться
в історії на століття. Сьогодні ж у
нас повна свобода думки, слова та
моралі — тому важко сказати, що таке
мода, яка йде пліч-о-пліч з радикальними змінами епохи.
Сьогодні можна виокремити музику,
зроблену за комерційними схемами,
і музику як самовираження музиканта. В обох випадках вона знайде
в мережі свого слухача, а він уже
розставить усі крапки над і.

Якось Камерон Діас сказала, що
найбільшим покаранням для
неї було б, якби її прив’язали до
стільця і змусили прослухати
від початку й до кінця альбом
Мерайї Кері. Який би вигляд
мало це покарання у вашому
випадку?
Мені достатньо увімкнути радіо. Це
в мене з самого дитинства. Я ненавиділа той рупор, який псував смаки
людей. Мені дуже шкода, що мало
класної музики на радіо — і це стосується не лише України.
Можливо, звучить зухвало, але в
мене досить специфічний смак, і
я дуже хотіла б, аби на радіо було
більше авторської, незалежної та
різножанрової музики. Таким чином
станції могли б виховувати слухача, а
не йти у нього на повідку.
Які виклики для себе як музиканта ви бачите сьогодні?
Головний виклик — боротьба із
самим собою. Хочеться себе дивувати, перемагати якоюсь мірою, йти на
компроміси й водночас гнути свою
лінію. Все одно це боротьба не з конкурентами, не за аудиторію, це власний батл із собою. Усе відбувається в
голові, тому потрібно налаштувати
самого себе. А це найскладніше, коли
навколо все таке хитке.
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Симулюй це
Ігри-симулятори дають можливість людині
розслабитися, а ще вдосконалити навички
водіння, навчитися керувати літаком,
приміряти на себе будь-яку соціальну
роль, випробувати багато професій, а за
бажання — навіть влізти в шкуру тварини

01

OMSI 2
«Служити й перевозити» —
під таким гаслом створено гру
OMSI 2. Це найчесніший симулятор
водія автобуса з усіх наявних. OMSI 2 відтворює
атмосферу Берліна з його транспортною
інфраструктурою в період з 1986 по 1994 рік —
період, коли впав Берлінський мур і доти розколоте
місто об’єдналося.

Rock
Simulator
Історія симулятора каменюки
почалася з жартівливого акаунта
в Twitter «Камінь у лісі», який тривалий час регулярно
повідомляв: «Сьогодні нічого не сталося». Утім, іноді
і в житті каменюки щось трапляється — цей проект
постійно оновлюється, до того ж дає можливість
«персоналізувати» свій камінь і всіляко з ним розважатися: нахилити світ під певним кутом і простежити,
як ваша каменюка котиться похилою поверхнею.
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Demolition Simulator
Найприємнішим виявився
симулятор руйнівника, а точніше — симулятор машин для знесення
будівель. Серед таких машин — бульдозери, екскаватори, крани і драґлайни. На відміну від інших
«суспільно корисних» ігор, де належить прибирати
і давати всьому лад, в Demolition Simulator потрібно руйнувати й ламати. Хоча прибирати сміття за
собою все одно доведеться.

Baking
Simulator
З аматорського проекту, на який
було витрачено всього два дні,
симулятор випічки пирогів перетворився на
повноцінну гру. Над Baking Simulator працюють
лише дві особи, що цілком відповідає формату
проекту — дві руки пекаря в ній управляються
окремо. Ба більше! Навіть для управління кожним
пальцем руки в запасі є окрема кнопка. Повірте,
пекти пироги в житті набагато простіше!

Симулятор — це детальне,
скрупульозне відтворення
будь-якого процесу. Справжній
симулятор обов’язково має
приціл на реалізм і достовірність.
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ВІКТОРІЯ СИЛКІНА
НАЧАЛЬНИК ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

Моє знайомство з роботою в авіації було спонтанним і неочікуваним. Народилася і виросла я
в маленькому містечку на Полтавщині, де про літаки лише читали в газетах та інколи бачили їх у
небі. Вже у школі я твердо знала, що піду в юриспруденцію — захищатиму справедливість.
Навіть у мріях я не могла припустити, що колись моє життя буде пов’язане з авіацією. Навчалася я
в Київському університеті права Національної академії наук України за спеціальністю «правознавство». Університет закінчила з відзнакою, отримавши кваліфікацію «юрист». Мої улюблені дисципліни — цивільне та сімейне право, і свою подальшу роботу я вбачала у тісному контакті з людьми та
допомозі їм у розв’язанні їхніх буденних проблем.
На жаль, причиною початку моєї роботи в авіації у 2005 році стала сумна життєва подія. Але, на
щастя, цей крок до нового був успішним і цікавим. Поєднання юриспруденції та авіації є незвичним
союзом. На відміну від моїх колег-юристів з інших, поширеніших сфер права (цивільні відносини
чи криміналістика), моя робота передбачає поєднання вже здобутих базових навичок правника
та отримання нових знань у сфері авіації (вивчення й застосування у роботі компанії міжнародної
практики, обізнаність з виробничими процесами обслуговування літака та пасажирів тощо. Але це
розширює мій світогляд, змушує по-новому використовувати свої вміння. Сьогодні я абсолютно
не сумніваюся у здійсненому виборі, та й інші сфери роботи не такі привабливі й захопливі для
мене, як авіація.
На мою думку, головне, чим має керуватися той, хто планує працювати в авіації, — це вміння
рішуче й блискавично ухвалювати рішення в будь-яких ситуаціях. Адже авіація — це сфера руху,
де час коштує дорого, і від твоїх дій та навичок залежить безпека й комфорт інших людей — пасажирів.
Перший мій політ стався вже в дорослому, свідомому житті і запам’ятався відчуттям невагомості, захвату і справжньої радості. Це був переліт до одного з курортних містечок Чорногорії. Здавалося, нічого особливого, але враження від відчуття неба під тобою стало одним із найяскравіших спогадів після відпочинку. Найбільше мені подобається злітати — це ж початок подорожі,
якої так чекаєш. Щойно літак відірвався від землі, а ти вже плануєш чи то відпочинок, чи то робочі моменти — якщо летиш у відрядження. Особисто мені подобається море, адже воно безкрайнє
й синє, як небо. А з висоти польоту літака море взагалі фантастичне, почуваєшся піщинкою серед
піску пустелі.
Безперечно, найкомфортніше і найбезпечніше я почуваюся на борту літака Windrose. І важливий не інтер’єр салону чи тип літака, а впевненість у тому, що за всім цим складним процесом підготовки, обслуговування та відправки літака стоїть висококваліфікований і знайомий тобі персонал.
В авіакомпанії я працюю вже 13 років, і одним із плюсів роботи саме у Windrose є її дружний колектив. Компанія переживала різні часи — вдалі і не дуже, але що залишається незмінним — так це незламний дух та завзятість моїх колег. Люди змінювалися, це природно для авіакомпанії, яка розвивається. Але колектив завжди був і залишається основою всіх тих досягнень, які
авіакомпанія має сьогодні.
Команда — це спільність об’єднаних однією метою людей, «своїх» людей. Людей, які
чітко усвідомлюють важливість свого внеску в загальну справу, мають сильну мотивацію і максимально використовують власні знання та вміння для розв’язання робочих питань. Працюючи в команді Windrose, я абсолютно впевнена в собі і на 100% впевнена в кожному зі свої колег.
Якщо працюєш в авіакомпанії, не думати про роботу неможливо. Це динамічний процес, який
триває постійно, незалежно від часу доби. І якщо твоя робота є складовою цього процесу, ти
повсякчас маєш «тримати руку на пульсі».
Я однією з перших вислуховую і читаю відгуки пасажирів — як позитивні, так і негативні. І таке
буває. Це нормальний робочий процес. Тому на борту літака насправді я «тестую» роль пересічного пасажира, щоб у майбутньому під час розмови з пасажиром бути з ним на одній хвилі.

«РОБОТА В АВІАЦІЇ, — ЦЕ ВМІННЯ РІШУЧЕ Й БЛИСКАВИЧНО УХВАЛЮВАТИ
РІШЕННЯ В БУДЬ-ЯКИХ СИТУАЦІЯХ»
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ОЛЕКСАНДР МІХНОВСЬКИЙ
ЗАСТУПНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
З АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ
Із самого дитинства усе своє життя я мріяв про авіацію. Мої батьки познайомилися в Новосибірську, в авіаційному технікумі. У нашому домі завжди
було багато літератури, присвяченої авіації. Років у п’ять я вже точно знав,
чому літак літає, в десять — як ним керувати, якими приладами пілоти користуються в польоті. Знав, як називаються фігури вищого пілотажу і навіть як виконувати деякі з них. Першим мені випав переліт Київ —
Москва на літаку Ту-104. Батько домовився з пілотами, і мене пустили в кабіну.
Тоді я на власні очі побачив небо, яке бачать пілоти. І досі не можу збагнути: їм
за це ще й гроші платять! (Усміхається).
Зліт і приземлення літака — найвідповідальніші етапи польоту, тому вони
завжди бентежливі. Я люблю спостерігати за маневрами, коли на невеликій
висоті літак нахиляється, і ти бачиш Землю такою, якою її не бачать ті, хто не
літає. А ще хмари — дуже зворушливе видовище, яке тебе просто заворожує. З
літака всі пейзажі видаються чудовими, головне — це чисте, прозоре повітря
під крилом. Але якось в польоті довелося побачити сонячне гало. Це
коли навколо сонця з’являється сяйне коло особливої форми. Неймовірно. Доволі рідкісне явище.
Шкода, але у військові пілоти мене не пропустила медична комісія (проблеми із зором). Два роки служив у радянській армії. По завершенні служби
подав документи до Київського інституту інженерів цивільної авіації (нині —
Національний авіаційний університет), який закінчив у 1981 році. Згодом
працював у конструкторському бюро з авіаційної тематики, служив у державних органах безпеки. Потім була робота у комерційних підприємствах, також
пов’язана з безпекою, і аж у 2003 році я отримав пропозицію з авіакомпанії.
Відтоді я в цивільній авіації.
Найголовніша риса, якою має володіти людина, що хоче пов’язати свою
долю з авіацією, — це відповідальність! І я високо ціную те, що ця риса притаманна всій команді Windrose. Адже нашу авіакомпанію вирізняють високий
професіоналізм, відповідальність, надійність, чесність та відкритість її співробітників. Команда — це коли генеральний керівник так підібрав
людей, що будь-яке завдання вирішується майже без перешкод. Керівнику ж залишається тільки спостерігати за процесом з твердою упевненістю в результаті.
Як на мене — будь-яка робота потребує постійного осмислення і втручання. Я не знаю, що таке нудьга, коли працюю. Сподіваюся, мені ніколи не
доведеться мати таку роботу, де б я нудьгував.

«АВІАКОМПАНІЮ WINDROSE ВИРІЗНЯЮТЬ ВИСОКИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ,
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, НАДІЙНІСТЬ, ЧЕСНІСТЬ ТА ВІДКРИТІСТЬ ЇЇ СПІВРОБІТНИКІВ.»
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ЛЮДМИЛА МОЧАЛКІНА
ГОЛОВНИЙ ФАХІВЕЦЬ ВІДДІЛУ КОНТРОЛЮ
РЕСУРСІВ

Ми з батьками тривалий час жили в Сибіру і на Далекому сході, де вони будували гідроелектростанції. А коли їхали у відпустку, то не витрачали час на поїзди — це було б занадто довго
і незручно. Ми обирали літаки. Свій перший політ, на жаль, я не пам’ятаю. Батьки кажуть, що
мені ще й року не було, коли я зробила свій перший переліт на літаку... Але, мабуть, уже тоді
мені подобалося літати, і найголовніше — у мене немає страху перед польотом, як у багатьох, хто
літає... У далекі радянські часи встигла політати, напевно, на всіх типах пасажирських літаків,
починаючи з Ан-2 і закінчуючи найбільшим Іл-86.
Перельоти — це завжди швидко, надійно та безпечно! Мені дуже подобалися літаки. Я, ніби
хлопчисько, збирала макети літачків, багато про них читала. Мені подобалися члени екіпажів — ці дуже гарні стюардеси, зібрані, надійні та відповідальні льотчики. Тому після закінчення школи я вступила на авіабудівельний факультет у Новосибірську, захотілося будувати
великі й надійні літаки. Потім, коли довелося переїхати до Києва, я перевелася до Київського
інституту цивільної авіації (нині — Національний авіаційний університет) на факультет будівництва аеропортів. Після інституту не одразу вдалося влаштуватися на роботу в авіацію, але в
жовтні 1994 року (25 років тому) мені пощастило, і я почала працювати в державній АК «Авіалінії України» — в Центрі взаєморозрахунків. Робота стосувалася економічних взаєморозрахунків з авіакомпаніями. У 2005 році я вже працювала у Windrose. За цей час багато чого навчилася
сама, і передавала свій досвід та знання багатьом співробітникам. Жодного дня я не шкодувала, що обрала роботу, пов’язану з авіацією.
Авіація — це техніка, а де техніка — там обов’язково мають бути безпека і надійність. Люди,
що прийшли в авіацію, передусім повинні пам’ятати про це, тому відповідальність і високий
професіоналізм — це головні риси всіх співробітників нашої авіакомпанії.
Наша авіакомпанія починала з дуже маленького колективу, але вже тоді це була команда однодумців і професіоналів, які прагнули успіху та зростання. Зараз колектив збільшився, зросли
обсяги перевезень пасажирів, а отже, первинне завдання виконане. Сьогодні колектив готовий
до нових досягнень — і він успішно з цим впорається. Відповідальність, надійність, порядність,
професіоналізм та прагнення поліпшити свої досягнення — цим ми, напевно, і відрізняємося
від інших авіакомпаній.
Команда — це дружний колектив однодумців. Це як хороший годинниковий механізм, де все працює чітко, злагоджено, активно, а ще усі дуже відповідально виконують роботу.
Раніше я дуже переживала, якщо довго була відсутня на роботі . Тепер у нас багато професійних фахівців, і я дозволяю собі у відпускний період розслабитися і не хвилюватися про робочий процес. А ще насолоджуватися польотом, коли випадає така можливість. У мене немає пріоритетів — зліт, посадка чи сам політ, вони всі різні й однаково захопливі!
Коли злітаєш — уявляєш себе птахом, коли вже летиш — з цікавістю спостерігаєш за хмарами, а
коли приземляєшся — за наближенням нового міста... і просто відпочиваєш.
Усі пейзажі — і море і гори — дуже красиві й неповторні. Але морські пейзажі мені подобаються найбільше. На відпочинку біля моря мене заспокоює морський прибій. Із перельотів
особливо запам’ятався політ до Грузії — в Батумі. Коли одного ясного дня ми пролітали над горами — на їхніх вершинах лежав білий сніг. Гори були високими і гарними, а внизу,
біля підніжжя, зеленіли дерева і мінилося синє море! Не можна передати жодними словами —
наскільки природа багата своєю красою.

КОМАНДА — ЦЕ ДРУЖНИЙ КОЛЕКТИВ ОДНОДУМЦІВ. ЦЕ ЯК ХОРОШИЙ
ГОДИННИКОВИЙ МЕХАНІЗМ, ДЕ ВСЕ ПРАЦЮЄ ЧІТКО, ЗЛАГОДЖЕНО, АКТИВНО
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СПОТ-КАДР

С

поттінг — це колекціонування вражень в
чистому вигляді, а спостереження за літаками — наймасовіший різновид споттінгу. Не так
давно пасажири, які подорожують авіаційним
транспортом, стали помічати на околицях аеропортів, уздовж парканів та огорож терміналів і
злітно-посадкових смуг людей з фотоапаратами,
оснащеними потужною далекобійною оптикою.
Це і є колекціонери вражень — споттери. Хтось
прагне побачити всі літаки конкретної авіакомпанії, а хтось — все літаки в певному аеропорту.
Головне — зафіксувати бортовий номер і дізнатися потім історію літака. Літаки Windrose також
потрапили в кадр невтомних спотттерів.

Артем Карась
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Тимофій Кондратенко
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Василь Садовий

Василь Садовий
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— ЄДИНА ІННОВАЦІЙНА, ШВИДКА ТА
БЕЗБОЛІСНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛАЗЕРНОЇ ЕПІЛЯЦІЇ!
лазерна динамічна епіляція є найбезпечнішою, найбезболіснішою, найкомфортнішою і найшвидшою. Сучасні апарати
дають можливість досягти бажаного результату за невелику кількість сеансів.
Процедура безпечна, оскільки відбувається вибірковий нагрів тільки волосяної
цибулини, а тканини довкола не зачіпаються, та безболісна завдяки тому, що всі
апарати мають вбудоване охолодження.
Однак лазерна епіляція вважається не
ефективною для сивого та пушкового волосся, яке зовсім не містить пігменту.

Юрій Танчин

Cьогодні є два основні методи видалення
волосся: депіляція та епіляція. За допомогою депіляції волосся видаляють над
поверхнею шкіри. Є кілька видів депіляції: гоління, віск, шугаринг, електродепілятори, крем для депіляції. Ці способи
мають і недоліки, такі як: подразнення,
короткочасний результат, вростання волосся, болючість.
До методу епіляції належать: лазерна
епіляція, фотоепіляція, elos-епіляція,
електроепіляція. Перевагою цього методу є те, що відбувається вплив на волосяний фолікул, а відтак отримуємо
його руйнацію та позбавлення волосся
назавжди. Але є і недоліки, наприклад,
електроепіляція — дуже болюча процедура, і після неї можуть залишитися руб
ці. А фотоепіляцію не можна робити в
літній період. Що ж обрати?
Із цим запитанням ми звернулися до лікаря-дерматокосметолога клініки лазерних технологій «МЕД СІТІ» — Пелішенко
Світлани Ігорівни.
Світлано Ігорівно, розкажіть, будь
ласка, якому з перелічених вище
методів ви надаєте перевагу?
Випробувавши всі перелічені методи,
сміливо можу стверджувати, що наразі
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Але ж лазерна епіляція також буває
різною: неодимова, фотоепіляція,
олександритова, діодна... — просто
голова обертом...
Справді, вибір великий. Кожний спосіб
має свої переваги й недоліки. Але скажу,
що після знайомства з олександритовим
лазером Motus AX із технологією MOVEO
від італійської компанії DEKA я раз і назавжди зробила вибір на його користь!
І чим же він такий особливий?
Головною перевагою є те, що цей лазер
можна використовувати для будь-якого
фототипу чи кольору волосся, на засмаглій шкірі і навіть у літній період! Постійна температура охолодження шкіри
становить 15 °С, що забезпечує комфорт
та безболісність процедури. Також лікар
може регулювати частоту імпульсів, ділянка шкіри 10×10 см обробляється за
25 секунд.
А який принцип дії лазерної епіляції з технологією Moveo?
Волосина живе доти, доки живий волосяний сосочок, що складається з кровоносних судин і живить волосся. Усі види
епіляції спрямовані на те, щоб знищити
волосяний сосочок через термічний опік.

Під час лазерної епіляції волосся нагрівається до 60–70 °С, цієї температури досить для того, щоб припинити харчування волосяного фолікула.
Чи є протипоказання для проведення процедури?
Усе як завжди. Вагітність, лактація, наявність системних чи хронічних захворювань у період загострення, гострі інфекційні та вірусні захворювання.
Наразі і серед чоловіків лазерна епіляція набуває популярності.
Так. Щоденне гоління не лише забирає
час, а й може викликати подразнення
шкіри, запалення, алергічні реакції.
Тому дедалі більше чоловіків обирають
лазерну епіляцію не тільки з естетичних
міркувань, а й через гігієну.
А які методи представлені в
«МЕД СІТІ»?
У нашому медичному центрі представлені ВСІ види лазерної епіляції та фотоепіляції. Це неодимова лазерна епіляція,
яка підходить для всіх, зокрема вона
просто ідеальна для людей з темним волоссям і з темним фототипом шкіри. Ну і,
звісно ж, олександритовий лазер з технологією Moveo, що в нашому медичному
центрі має найбільшу популярність.
Який курс процедур потрібно пройти, щоб раз і назавжди забути про
небажане волосся?
Це дуже індивідуально. Усе залежить від
фізіологічних особливостей організму,
гормонального фону, кількості волосся
на тілі, його кольору і навіть зони, де воно
росте. Але в середньому курс становить
6–8 процедур. Лише уявіть — ви зможете позбавитися 95% небажаного волосся
назавжди!

м. Київ, клініка лазерної медицини «МЕД СІТІ» +38 (044) 338 55 00
м. Київ, салон краси «Injoy» +38 (044) 338 57 39
м. Київ медико-косметологічний центр «Excellence» +38 (098) 464 42 41
м. Київ, клініка естетичної медицини та дерматології «Cult» +38 (095) 206 51 65
м. Харків, клініка краси «Роксолана» +38 (067) 575 77 95
м. Черкаси, салон краси «Divili» +38 (067) 470 95 96
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КОЛИ СТРАХ РОЗКВІТАЄ ВІРОЮ

«Ранок надій» 40 х 60,
полотно, олія. В рамках
проекту «Раку стоп»

Майстер зі своєю картиною
Ганна Узлова,
пацієнтка LISOD

«РАК — ЦЕ ЛИШЕ СЛОВО, НЕ СЛІД ЙОГО БОЯТИСЯ», — ГОВОРИТЬ МОЯ ЗНАЙОМА, ЯКА КІЛЬКА
РОКІВ ТОМУ УСПІШНО ПОБОРОЛА ОНКОХВОРОБУ. ВОНА ЧАСТО ПОВТОРЮЄ, ЩО РАК
МОЖЕ ДОБРЯЧЕ НАЖАХАТИ, ОДНАЧЕ ВІН САМ БОЇТЬСЯ БАГАТЬОХ РЕЧЕЙ… НАЙБІЛЬШЕ ЙОГО
ЛЯКАЮТЬ ЛЮДИ, ЯКІ НЕ ВІРЯТЬ В ДІАГНОЗИ, А ВІРЯТЬ У ЖИТТЯ.
Рак завжди приходить без попередження. Про це я колись давно дізналася, слухаючи історію молодої дівчини, яка щойно знявши весільну фату,
опинилася в онкологічному відділенні.
Я пам’ятаю, що вона боялася говорити
вголос про свій діагноз. А я боялася ставити їй незручні запитання. Сьогодні я
знаю, що панічний страх можна було б
прогнати, якби хтось порадив розпочати ту розмову з дотепного жарту або з
планування спільного перегляду нового фільму. Якби лікарі, проходячи повз
палату, усміхалися нам, а не робили
вигляд, що не помічають тих, кому так
потрібні… Уявляєте — в такий важкий
час і з усмішкою? Якби…
Тривалий час рак видавався мені велетенським монстром, аж поки я не опинилася в лікарні LISOD, де випадково
познайомилася із Сергієм. Він привіз
на консультацію до лікаря онкохвору
маму. Це був їхній черговий візит до
чергової медичної установи.
Я помітила його — щойно зайшла в хол
клініки. Він стояв біля м’яких бежевих
диванів, зосереджено розглядаючи
яскраві картини, що прикрашали стіну

LISOD — Лікарня
ізраїльської онкології

просторого коридору. Сергій не одразу
мене побачив. Було видно, що думками
хлопець був десь далеко від цього місця. Можливо, у Провансі, зображеному
на одному з полотен. А можливо, у місті
з чиїхось снів. Тишу порушила молода
дівчина-адміністратор, обережно запитавши у Сергія:
— Подобаються картини?

І вірити в дива,
і створювати їх власноруч
Міла Реутова, пацієнка LISOD
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— О, так, дуже! — швидко випалив хлопець, не відводячи від них погляду.
Усміхаючись кутиками вуст, з неприхованою гордістю в голосі адміністратор
додала:
— Їх намалювали наші пацієнтки під
час майстер-класів із художнього мистецтва кілька років тому. Частина з них
саме проходила у нас лікувальну тера-

«Літо» 40 х 60,
полотно, олія.
В рамках проекту
«Раку стоп»

пію, сміливо борючись із раком. Дехто
долучився до майстер-класу вже після
успішного завершення лікування. Але
всі вони творили з великою радістю
для себе і для нас.
Як і Сергій, я дивилася на картини здивовано і заворожено. Після почутої історії вони здавалися ще прекраснішими.
Помітивши мене, хлопець якось буденно й легко став говорити, перекриваючи своїм голосом кроки заклопотаного
адміністратора, що віддалялися:
— У якійсь розумній книжці я прочитав, що творчість віддзеркалює внутрішній стан людини. Дивлячись на ці
картини, важко повірити, що їх малювали люди, хворі на рак. У них так багато світла й краси. Ми з мамою були в
багатьох лікарнях, але ніде я не бачив
нічого схожого... Чи, може, в мене не
було часу помітити щось гарне, стоячи в нескінченних чергах. Розглядаючи ці картини,
я вперше відчув полегшення, і
мене накрило хвилею спокою.
На якийсь час я навіть забув,
як тут опинився і що в одному
з цих кабінетів зараз моя онкохвора мама… І це так дивно:
відчувати спокій, перебуваючи
в лікарні.
— Моя знайома каже, що рак —
це лише слово, яке можна розфарбувати будь-якими кольо-

рами. Ці жінки сміливі, вони обрали
яскраві фарби, — додала я, намагаючись підтримати розмову.
— Я хочу, щоб тут була картина моєї
мами, — рішуче сказав хлопець. —
Хочу, щоб вона сама принесла її сюди.
Щаслива й усміхнена!
Сергій ще якусь мить розглядав яскраві полотна, поки з кабінету не вийшла
його мама. Вона тихо покликала сина, і
вони пішли в бік рецепції. Жінка злегка
усміхалася, дозволивши лікареві тримати її за руку.
Тоді я збагнула ще одну важливу річ —
про рак можна говорити по-різному,
але робити це потрібно без страху. Коли
людина дізнається про свій діагноз,
її життя миттєво наповнюється темними барвами. Та що станеться, якщо
вона відкине гнітючий страх? Візьме в

руки пензель і розфарбує свої відчуття
найяскравішими фарбами, що є в палітрі? З високою ймовірністю можна
сказати, що їй вдасться знову повірити
в життя.
Я дивилася на ці чудові картини, чекаючи лікаря, і думала: «Якби ж у всіх
людей була можливість їх побачити».
Вони — живе свідчення того, що рак —
це не так страшно, як здається. Що віра
в себе та підтримка важать більше, ніж
саме лікування. Що рак — це не кінець
історії, а новий початок, який може
бути світлим.
Крокуючи до виходу, я думала про Сергія та його маму, для яких візит до цієї
лікарні став рятівним квитком. Чомусь
я була переконана, що її картина неодмінно з’явиться в тій особливій галереї, де на полотнах ожили сміливі мрії
сміливих людей. Принаймні саме про це свідчила її
усмішка.
Виставка робіт з назвою
«Я розфарбую життя
яскравими фарбами» відбулася 2016 року в рамках
соціального проекту «Раку
Стоп».
Організаторами
проекту стали лікарня
LISOD та Культурний
центр Spivakovska ART:
«Місто з моїх снів» 40 х 60,
полотно, олія. В рамках
EGO.
проекту «Раку стоп»
Тетяна Крисюк

08720, Україна, Київська область, Обухівський район, с. Плюти, вул. А. Малишка, 27
044 277-8-277; 0-800-500-110 (безкоштовні дзвінки по Україні)
LISOD.UA

47

ГАСТРОТУР

ГАСТРОТУР

ВСЯ РІЧ У СОУСІ
ЛЮДИНА ЗАВЖДИ ЧИМОСЬ ПРИПРАВЛЯЛА СВІЙ ХЛІБ
НАСУЩНИЙ, ВИКОРИСТОВУЮЧИ СІЛЬ, ПЕРЕЦЬ, ПРЯНОЩІ,
МЕД, ВИНО... ІЗ ПЛИНОМ ЧАСУ З УСЬОГО ЦЬОГО
ВИНИКЛИ СОУСИ
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АРХІТЕКТОР ПРИКРИВАЄ
СВОЇ ПОМИЛКИ
ФАСАДОМ, ЛІКАР —
ЗЕМЛЕЮ, А КУХАР —
СОУСОМ

І

сторія соусів дуже давня. Сучасні
французькі кулінарні книги повідомляють, що слово «соус» походить
від італійського дієслова «salire», що
означає «приправляти їжу сіллю». Однак іще в Стародавньому Римі побутувало слово «salsa», яке позначало солону
чи мариновану їжу. Відтак цей термін
поширився і на протерті овочеві суміші,
що доповнювали основні страви. В античні часи соуси готували з вина та меду з
додаванням різних трав, корінців і спецій. У кулінарній книзі римського гурмана Апіція (I століття нашої ери) було
наведено близько сотні соусів.
Взагалі, соуси вважаються винаходом французької кухні, і це правильно.
Адже батьківщиною більшості з них є
Франція. Багато знаменитих соусів було
створено саме французами ще в XVII, а
також у XVIII і на початку XIX століття. Прикметно, що авторами соусів не
гребували виступати представники титулованої знаті. Наприклад, винайдення соусу бешамель — одного з базових
соусів — приписують Луї де Бешамелю,
маркізу де Нуантель, синові відомого
французького дипломата й етнографа
кінця XVII століття Шарля-Марі-Франсуа де Нуантеля — першого збирача казок «Тисяча й одна ніч».
У Франції навіть є такий кухарський
фах, як «соусьє», тобто майстер з приготування соусів. А сам процес приготування соусу перетворився на мистецтво,
яке потребує не лише знань і навичок,
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а й певного чуття. «Саме наявність чудових соусів підносить французьку
кулінарію над кухнями інших народів», — так писав про соуси наприкінці
XIX століття Жозеф Фавр у своєму «Універсальному кулінарному словнику».
А завдяки французу Антуану Карему,
якого називають «королем кухарів і кухарем королів», соуси були вдосконалені та класифіковані. Базовимими стали
вважати чотири соуси: еспаньйол, велуто, німецький та бешамель. З’явилося навіть неписане правило трьох «С»:
справжнім кухарем вважається лише
той, хто може приготувати салат, соус і
суп.
Сучасні соуси значно полегшали.
Нині популярними стали овочеві соуси, що нагадують салатні заправки. Їх
готують, збиваючи рослинну олію, лимонний сік або вино, невелику кількість
вершків — іноді з додаванням яйця.
Легкі соуси перед подачею збивають
блендером, і вони набувають привабливої піноподібної консистенції. У готовій
страві соуси можуть відігравати практично будь-яку роль: маскувальну, нейтралізувальну або ж підсилювальну, що
надає стравам нової якості. Можна послабити чи посилити природний смак
та аромат основного продукту або ж за
допомогою соусу підвищити якість, поживність і калорійність страви. Звісно,
у кожній кухні є свої соуси, які роблять
національні страви оригінальними і додають їм смаку та неординарності.
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Соус місцевого
призначення
Лютениця
Традиційний болгарський соус із перцю та помідорів, що схожий на овочеву ікру. У Болгарії лютеницю
готують на вулиці у величезних казанах, спеціально
призначених для цього. Цей соус добре підійде до
смаженого м’яса, картоплі або рису.
Дзадзики
Соус з огірків та йогурту готували ще давньогрецькі
кухарі для знаменитих «симпосіумів». Хтось вибирає дзадзики як холодну закуску — мезе, вживаючи
її з теплим і запашним хлібом на додаток до склянки
крижаного узо, інші надають йому перевагу у
вигляді пікантного соусу до приготованого на грилі
м’яса — гіро або сувлакі.
Тхіна
Опинившись у Єгипті, як і в будь-якій країні Ближнього Сходу, просто неможливо не скуштувати
тхіну — густу пасту з меленого кунжутного насіння.
Часто в тхіну додають оливкову олію, лимонний сік,
часник, мелений кумин, червоний перець, петрушку, а ще її використовують як підливу для різних
страв. Тхіну часто додають у хумус, салати, рибу та
овочі.
Гранатовий
Гранатовий соус Nar Ekşisi дуже популярний у Туреччині, особливо на Егейському узбережжі. Власне, це просто уварений гранатовий сік. Цим соусом
егейські турки часто замінюють лимонний сік,
заправляючи ним салати, оливкову пасту, маринади
тощо. Застосовуючи соус в кулінарії, слід враховувати його насиченість і додавати потроху, щоб не
заглушити смаку базових інгредієнтів страви.
Грибний
В італійській кухні незмінним супутником пасти є
соус. Гурмани переконані, що саме соус є серцем
пасти. Найцікавішим є грибний соус, адже він може
бути густим, рідким, пісним, жирним, низькокалорійним, холодним, гарячим, гострим, свіжим, пряним. Кожен може обрати для себе підхожий варіант.
Цвіклі
Українська кухня також може здивувати незвичним
соусом цвіклі, що готується з відвареного столового
буряка, хрону та прянощів. Подається він до ковбаси, шинки, холодцю, страв із м’яса чи риби.
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«MIROTEL RESORT & SPA» —

ДОСКОНАЛІСТЬ У КОЖНІЙ ДЕТАЛІ
У центрі бальнеологічного курорту Трускавць
поряд з унікальними цілющими джерелами мінеральних вод розмістився курортно-рекреаційний комплекс
Mirotel Resort & Spa, 5*. Тут
ідеально поєдналися елегантний готель, сучасний
SPA-комплекс та найбільший у західному регіоні медичний центр «Мед-Палас»,
в якому максимально враховано потреби та інтереси
кожного гостя.
У діагностичному центрі «Мед-Палас» проводиться близько 350 видів
діагностики (УЗД, ендоскопія, рентген, лабораторні
дослідження). Водолікарня «Мед-Палас» пропонує
широкий спектр процедур
з апаратної фізіотерапії,
гідротерапії та бальнеотерапії. Для наших дорогих
гостей фахівці медичного
центру розробили лікувальні та оздоровчі програми, такі як «Інтенсивне жироспалювання», «Детокс»,
що мають різну складність
і різну вартість, а також
«Школа для вагітних» та
«Профілактика ускладнень

діабету», в яких лікувальні
методики ефективно поєднані з останніми досягненнями сучасної курортології. Скориставшись цими
програмами та рекомендаціями спеціалістів, ви повною мірою відчуєте відродження і гармонію!
SPA-центр запропонує
вам широкий вибір сучасних косметологічних методик, процедур естетичної
медицини, апаратної косметології, б’юті-процедур для
обличчя й тіла, спрямованих на підтримку та омолодження шкіри. До послуг
гостей також тренажерний
зал, солярій, сауни (хамам,
фінська, інфрачервона, римська парна та російська лазня), ванни-джакузі, фітобар
і три басейни — 9, 12 і 25 метрів.
Чудовий
відпочинок
неможливий без смачних
і вишуканих страв. Поціновувачів високої кухні та
гастрономічних винаходів
Mirotel Resort & Spa запрошує до єдиного у Трускавці
панорамного ресторану авторської кухні Bellini’s Piano
Bar & Grill.

Теплими
вечорами
Bellini’s пропонує для гостей відкриту терасу, де серед
розкішних пейзажів ви зможете приємно провести час,
насолоджуючись стравами
європейської та середземноморської кухні і, звісно,
незабутніми вечорами музики.
Улюбленими
гостями
готелю є діти, для яких передбачено безліч розваг. Тут
є ігрові кімнати DoreMini
(0–4років) та DoreMax (з 4
до 11 років), де проводяться
захопливі пізнавальні заняття та веселі рухливі ігри!
А школа естетичного
розвитку SUPER KIDS, як
завжди, підготувала цікаві
розважально-відпочинкові канікули для дітей. На
них очікують насичені різ-

номанітні програми з аніматорами, студія етикету,
творча карта SUPER KIDS,
посиденьки з Мері Поппінс,
екопрогулянки та дискотеки, які розвивають й удосконалюють фантазію і творчість, дарують позитивні
враження та радісні емоції в
літній період.
Забезпечте собі
та своїй родині
розкішний і незабутній
відпочинок у Mirotel
Resort & Spa!

Майдан Кобзаря, 1
м. Трускавець, Україна
тел.: +380 (3247) 641 72/73
Web: www.mirotel.ua
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Увічнена їжа
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ФУД СЕРВІС

КОЛИ МОВА ЗАХОДИТЬ ПРО СВІТОВУ СПАДЩИНУ ЮНЕСКО, ЗАЗВИЧАЙ
УЯВА МАЛЮЄ ПАМ’ЯТНИКИ ТА АРХІТЕКТУРНІ СПОРУДИ. ТА КОЛИ
ЗНАХОДИШ У СПИСКУ ХАЧАПУРІ, КІМЧІ АБО ТУРЕЦЬКУ КАВУ —
ОТРИМУЄШ НЕАБИЯКИЙ КУЛЬТУРНИЙ ШОК
55
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ЖАДАНИЙ СПИСОК
Список культурної нематеріальної
спадщини ЮНЕСКО поповнюється з
2008 року: до нього входять: музика,
танці, ремесла, знання, звичаї, свята,
традиції та інші пам’ятки багатьох народів і культур. Щороку різні країни
подають до ЮНЕСКО заявки з пропозицією занести те чи інше явище місцевої культури до списку нематеріальної
спадщини. Відтак організація збирає
спеціальний з’їзд, який триває кілька
днів, після чого оголошує, якому з кандидатів вдалося офіційно потрапити
до реєстру традицій світового значення. У 2019 році найбільше пощастило
Грузії — статус пам’ятки нематеріальної культурної спадщини країни отримало хачапурі! А до цього активна
щодо поширення своїх звичаїв країна
вже віддала під світовий захист ЮНЕСКО традицію грузинського застілля,
технологію витримування вина у квеврі (великі глиняні глечики для вина),
сорт грузинської пшениці, грузинське
народне медичне знання, а також всі
три види грузинської писемності та
грузинську боротьбу.
Очікує на отримання особливого статусу й український борщ! У 2018 році
Міністерство культури України підтримало ініціативу Асоціації постачальників торговельних мереж про занесення
українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини людства
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ЮНЕСКО. Зазвичай розгляд питання
триває 1,5 року.

ПІД ЗАХИСТОМ ЮНЕСКО
2010 рік видався особливо врожайним
на внесення національних гастрономічних виробів до списку світової спадщини. Наприклад, традицією пекти на
свята химерні пряники можуть похвалитися різні країни Європи, проте честі потрапити до списку ЮНЕСКО удостоїлися лише ліцитари —пряники, які
печуть на півночі Хорватії. Мистецтво
пекти пряники зародилося в цьому
краї ще в XVI–XVII століттях і майже в
незмінному вигляді збереглося до сьогодні. Рецепт передається з покоління в
покоління, а пекарі є постійними учасниками всіх місцевих свят та ярмарків.
Зрозуміло, що без французької кухні
такий список обійтися не міг. У ЮНЕСКО вирішили не розмінюватися на
дрібниці і занесли до списку нематеріальної спадщини людства всю
французьку гастрономічну культуру
загалом. Туди ж потрапила і середземноморська дієта, яку оголосили культурною спадщиною одразу чотирьох
країн — Греції, Іспанії, Італії та Марокко. Відзначили в ЮНЕСКО і мистецтво
італійських піцайоло. Звісно, страву з
назвою «неаполітанська піца» подають
практично у всіх піцеріях світу, проте
тільки справжні майстри знають, як
приготувати її правильно.

ХОЧА КАВА І НАРОДЖЕНА В АМЕРИЦІ,
ПРОТЕ ВИЗНАНА НАЦІОНАЛЬНИМ
СКАРБОМ ТУРЕЧЧИНИ — ОБОВ’ЯЗКОВО
МІЦНА, ЗВАРЕНА В ДЖЕЗВІ І З ПІНКОЮ
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ВІКЕНД

Вікенд
у Ламеції-Терме
НА «КІНЧИКУ ІТАЛІЙСЬКОГО ЧОБІТКА» РОЗМІСТИЛИСЯ «НАЙКРАСИВІШІ
КІЛОМЕТРИ ІТАЛІЇ» — ТАК ІТАЛІЙСЬКИЙ ПОЕТ ҐАБРІЕЛЕ Д’АННУНЦІО НАЗВАВ
НАБЕРЕЖНУ РЕДЖО-КАЛАБРІЇ. ТУТ ВИНИКЛА ВИНЯТКОВА МУЛЬТИКУЛЬТУРНА
ПОЛІФОНІЯ, А ЩЕ — ТВОРЧА ДІАЛЕКТИКА ТРАДИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

ЧОМУ ЛАМЕЦІЯ-ТЕРМЕ?
Це невеличке калабрійське місто утворилося всього 50 років тому,
коли кілька селищ вирішили об’єднатися в один населений пункт.
Південноіталійське містечко приваблює мандрівників своїм чудовим розташуванням — між стрімкими кручами Тірренського узбережжя та золотистими дюнами Іонічного моря. Ламеція — ідеальний варіант поєднання пляжного та екскурсійного відпочинку.

УЛЮБЛЕНА СТРАВА
Морозиво Tartufo di Pizzo було створене ще в 1943 році, коли принц
Савойський Умберто прибув з візитом до Калабрії. Місцеві майстри-кондитери, об’єднавши всі свої знання про те, як створити
найсмачніше gelato, приготували для принца Tartufo di Pizzo. Вони
знали, що в його рідному П’ємонті обожнюють і білий трюфель, і
шоколад. Коли принц Умберто скуштував це диво, він назвав його
«королем морозива».

ЗАКЛАД

ПОРАДА
Ламеція-Терме має
власну систему
громадського
транспорту — мережа тут
досить розгалужена й
охоплює не лише місто,
а й околиці. Цікаво
знайомитися з регіоном
і на велосипеді, який
можна орендувати в
місті чи отелі.
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Як і заведено в туристичних місцях, у Ламеції є повно різних кафе,
ресторанів і таверн. Однак щоб оцінити місцеву кухню, варто відвідати ринок. Продукція тут представлена переважно рибою, молюсками, крабами, креветками та устрицями. Якщо хочете посмакувати
делікатеси, можете замовити їх у місцевих рибалок. Вам одразу ж
приготують їх у будь-якому кафе з тих, що працюють неподалік.

СУВЕНІР
У Калабрії бергамот називають «калабрійським зеленим золотом».
Купіть на згадку розкішний парфум Дому Guerlain — Bergamote
Calabria — це нове творіння Тьєррі Вассера, який приїздить наприкінці зими в Калабрію, щоб вибрати найкраще з урожаю. Сам
аромат квітів — яскравий, ніжний, зелений, гірко-солодкуватий.
Цей парфум ще довго вам нагадуватиме про мандрівку на «кінчик
італійського чобітка».
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БЕЗДОГАННЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ —
ГОЛОВНА КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА КОМПАНІЙ-ЛІДЕРІВ
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В СЕГМЕНТІ ЛЮКС
КОМПАНІЇ-ЛІДЕРИ, ЯКІ НАДАЮТЬ ЧУДОВИЙ СЕРВІС КЛІЄНТАМ, ЗБІЛЬШУЮТЬ ВАРТІСТЬ
СВОЇХ КОМПАНІЙ НА 100–400% І НАВІТЬ БІЛЬШЕ. 50% СПОЖИВАЧІВ ЗАЯВИЛИ, ЩО ВОНИ
ПЕРЕХОДЯТЬ В ІНШІ КОМПАНІЇ ЧЕРЕЗ ПОГАНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ (ACCENTURE);
ВІСІМ ІЗ ДЕСЯТИ СПОЖИВАЧІВ ГОТОВІ ПЛАТИТИ БІЛЬШЕ ЗА ЯКІСНІШИЙ КЛІЄНТСЬКИЙ
СЕРВІС (CAPGEMINI), 94% — НАЗИВАЮТЬ ПОСТІЙНО ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ГОЛОВНОЮ ПРИЧИНОЮ СВОЄЇ ЛОЯЛЬНОСТІ ДО БРЕНДА (BLACKHAWK NETWORK), 76% —
РОЗГЛЯДАЮТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК ТЕСТ — НАСКІЛЬКИ КОМПАНІЯ ЇХ ЦІНУЄ! І ГОЛОВНА
ІДЕЯ: КУЛЬТУРА СЕРВІСУ — ЦЕ ОСНОВА ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОЦВІТАННЯ КОМПАНІЇ!
ТАК ЧОМУ Ж, ЗНАЮЧИ ВСІ ПЕРЕЛІЧЕНІ ВИЩЕ ФАКТИ, ВЛАСНИКИ КОМПАНІЙ І КЕРІВНИКИ
ПРОДОВЖУЮТЬ ІГНОРУВАТИ НЕОБХІДНІСТЬ НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ СТАНДАРТІВ СЕРВІСУ?
• Перший стереотип: «У нас
все добре. Це винна економічна
ситуація в країні. Ми самі все
знаємо, адже ми вже 20 років на
ринку. Якось же ми існуємо. Ми
навчаємо персонал своїми силами». З упевненістю заявляю, якщо ви
не витратили на навчання внутрішнього тренера 150 000 євро мінімум — ваші співробітники отримують
застарілі знання! На жаль, саме тому
ми маємо персонал, який і приблизно не розуміє, який вигляд повинен
мати сервіс і сприймає його просто як
байдужу ввічливість та усмішку або
завчені фрази. Погодьтеся, сьогодні
цього замало. Клієнт досвідчений і
розпещений — він хоче отримати щось
персоналізованіше, креативніше, щось
таке, що сприймається як унікальна
подія. Отримувати посередній сервіс
клієнту нудно. Він не хоче вести діалог
зі співробітниками компанії. Між ними
немає емоційного взаємозв’язку. Йому
просто немає сенсу бути клієнтом
компанії. Саме тому клієнти більше не
повертаються, уникають додаткових
контактів зі співробітниками компанії.
При цьому власники і керівники компаній дуже хочуть отримати аудиторію
сегментів преміум і люкс та значно
збільшити середній чек. Ви відчуваєте цю прірву? Рекомендація: хочете
залучити клієнтів сегментів преміум і
люкс, підготуйте персонал топ-рівня,
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запрошуйте тренерів, консультантів
з міжнародним досвідом або просто
використовуйте правило: претендуєш — відповідай!
• «Ефект слизького банана,
або ми завжди так робили».
Орнелла Муті в «Приборкуванні
норовливого» сміється над Чапліним, який смішно падає на банановій
шкірці. В американських мультфільмах
на шкірках від банана рано чи пізно
ковзалися всі. Класичний жарт. Простий, зрозумілий. Хоча, якщо замислитися, незрозумілий. Чому саме бананова шкірка? Крім того, посковзнутися
на ній не так уже й просто. Ось герой
Юрія Нікуліна в «Діамантовій руці»
впав, наступивши на кавунову кірку, —
це якось логічніше. На початку ХХ століття банани були найпопулярнішим
фруктом у США. Власне, замінювали
нинішній фастфуд. Банани дешеві,
ситні, не потребують холодильників,
чудово «упаковані». Їх їли, а шкірки
кидали під ноги — і вони тривалий час

валялися на дорозі. А на підгнилих бананових шкірках посковзнутися дуже
навіть легко. Тобто загроза слизьких
бананів справді була. Просто в далекому минулому. Нині засилля гнилих
бананових шкірок немає. У реальному
житті ніхто на них не ковзається. І
жарт з падінням на банані має здаватися дещо дивним, але не здається. Для
нас нормально те, до чого ми звикли.
Навіть якщо жодної логіки в цьому
немає. Тому «ефект слизького банана»
небезпечний для бізнесу. Навколишні
умови, ринок, співробітники, компанія давно змінилися, а бізнес-процеси
виконуються по-старому. Через єдину
причину — «ми завжди так робили».
Тож постійний мінімум — раз на рік
переглядати власні підходи до обслуговування клієнтів, навіть якщо вони
здаються «нормальними» на вигляд,
є вкрай бажаним і навіть обов’язковим.
• Те, що не можна виміряти,
не можна поліпшити. Якщо компанія вимірює рівень обслуговування

У СЕГМЕНТАХ ПРЕМІУМ І ЛЮКС СПІВРОБІТНИКИ
ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ НЕ ПРОСТО ДОРОГИЙ
ПРОДУКТ ЧИ ПОСЛУГУ, А РОБОТИ ВИНЯТКОВИХ
МАЙСТРІВ, І ТОМУ ВОНИ МАЮТЬ БУТИ
ПРЕДСТАВЛЕНІ ВИНЯТКОВИМ ЧИНОМ!

клієнтів на щоденній основі — це
запорука лідерства у довгостроковій
перспективі.
• Наймайте потенційно найкращих співробітників! Не випадково співробітники, яких ви зустрічаєте
у чудовому готелі, настільки чуйні і
сповнені ентузіазму. Їх найняли за те,
що вони вміють так поводитися. Видатні люди є джерелом життєвої сили
великої компанії. І ви можете отримати
цих видатних людей, якщо зважите на
ті риси, що роблять їх здатними бути
приємними, захопленими і вдумливими день у день під час обслуговування
клієнтів. Аби вдало дібрати відповідних
людей для вашого бізнесу, розроблено
метод «WETCO». Співробітники, яких
ви наймаєте, мають володіти: теплотою (Warmth), емпатією (Empathy),
здатністю розуміти, що відчувають
інші, орієнтацією на командну роботу (Teamwork), готовністю залучати
колег до пошуку рішень, сумлінністю
(Conscientiousness), орієнтацією на деталі та оптимістичним стилем (Optimistic
explanatory style), а ще — здатністю бути
«залученим», навіть упродовж особливо важкого дня.
• У сегментах преміум і люкс
співробітники представляють
не просто дорогий продукт або
послугу, а роботи виняткових
майстрів, і тому вони мають бути
представлені винятковим чином! Чи
є ваші співробітники амбасадорами
вашого бренда чи брендів, представлених у вашій компанії? Чи керують
вони взаємодією з клієнтом? Чи
відповідають мова тіла співробітників,
ентузіазм, знання продукту і ставлення
до клієнтів вашій аудиторії? Бездоганний сервіс призначений для того, щоб
клієнти почувалися «особливими» та
бажаними гостями. Чи знають ваші
співробітники, як з клієнтом створити
атмосферу довіри та щирого зацікавленого спілкування?
• «Культура з’їдає стратегію
на сніданок» — говорить Пітер
Друкер. Бездоганний сервіс — це
передусім культурний інтелект співробітників, який потрібно виховувати
відвідуванням музеїв, галерей, театрів,

Інесса Пшенична ILC,
Олександр Соснін ILC

тренувати і наповнювати новою інформацією. Адже бездоганний сервіс — це
ідеально налагоджений механізм розвитку кожного члена команди. Це і є
головним секретним елементом успіху
компаній з бездоганним сервісом!
Innovation Luxury Consulting —
міжнародна консалтингова компанія.
Створена вона в 2007 році і реалізує
масштабні проекти для компаній сегментів преміум і люкс в Україні, ОАЕ,
Азербайджані, Європейському Союзі.
Компанією керують Інесса Пшенична та керуючий партнер Олександр

Соснін. Мета компанії — скорочення
розриву між обіцянкою бренда і досвідом клієнта, який він отримує під час
взаємодії з брендом, а також розвиток
індустрії обслуговування клієнтів загалом через підвищення рівня професіоналізму та освіченості її учасників.
ILC провела понад 100 майстер-класів
для власників і топ-менеджерів компаній у сегментах люкс і преміум, реалізувала понад 75 консалтингових проектів
для компаній індустрії розкоші. Серед
клієнтів компанії: Cartier, Porsche,
Chopard, і ще понад 400 брендів сегментів люкс і преміум.

https://www.facebook.com/LuxuryConsultingInnovation/
+38 063 466 64 74
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ПАТ
РИ
НАЩАДКИ
АПОЛЛОНА

ЖИТТЯ — ЦЕ Й СПРАВДІ ТЕАТР,
ОСОБЛИВО КОЛИ ВИ ОПИНЯЄТЕСЬ
У МІСТІ, ЩО ОСЬ УЖЕ БАГАТО ВІКІВ
ЖИВЕ ПІД ВЛАДОЮ АПОЛЛОНА
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к театр починається з вішалки, так і Патри
починаються з маяка та порту. Це найголовніші цінності, на яких будувалося місто.
Пелопоннесу, розташованому на північному заході на берегах затоки Патраїкос,
просто судилося стати найбільшим портом
півострова і центром нома Ахея. Сьогодні
це жвавий порт, з якого відпочивальники вирушають до
найкращих курортів півострова. За кількістю населення
Патри поступаються хіба що Афінам та Салонікам. А маяк
упродовж багатьох років слугує незмінним орієнтиром
для моряків. Сюди прибувають юрби туристів, аби з вершини маяка, де є чудовий оглядовий майданчик, поглянути на узбережжя, порт та й саме місто, яке що далі, то
більше нагадує театральні декорації.
Справді, театрові в Патрах підпорядковане все. Недарма ж на площі святого Георгія височить прекрасний театр
«Аполлон», побудований ще в 1872 році. Головними ініціаторами його будівництва та пожертвувачами коштів були
місцеві жителі. Автор проекту будівлі театру — грецький
архітектор саксонського походження Ернст Зіллер, який є
ще й архітектором Національного театру Греції.
З моменту заснування й до сьогодні театр є найважливішим для міста культурним центром. У ньому влаштовують не лише театральні постановки, а й різні святкові
заходи.
За лаштунками центральної «театральної» площі
видно, як Патри чітко поділяються на дві сцени — Верхнього міста й Нижнього. Як і має бути в театрі, обидві
«сцени» з’єднуються між собою сходами. Нижнє місто
охоплює порт та прибережні райони, а Верхнє — райони
навколо стародавнього замку в передгір’ях хребта Панахаїкос. Замок побудований на місці давнього Акрополя у
найвищій точці міста — на пагорбі Панахаїкі, від якого до
моря всього 800 м. У різний час цією спорудою володіли
франки, турки та візантійці. Аж до XX століття, зокрема
до світових воєн, замок захищав місто. Його використовували як оборонну споруду. Сьогодні замок відкритий для
відвідування і, звісно ж, має у своєму розпорядженні маленький театр, де влітку відбуваються культурні заходи.
Не чужий драматургії і важливий римський пам’ятник
в Патрах — Одеон, перед яким, зрозуміло, стоїть статуя
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ТЕАТРАЛЬНИЙ БУФЕТ В ПАТРАХ ВАМ
ЗАПРОПОНУЄ ПИРІГ З ФЕТОЮ,
ГАРБУЗОВИЙ ПИРІГ З РОДЗИНКАМИ,
МАРИНОВАНУ Й ТУШКОВАНУ У ВИНІ
КАМБАЛУ ТА СОЛОДКЕ ВИНО
«МАВРОДАФНІ»
Аполлона. Оскільки місто пережило безліч руйнувань,
Одеон виявили випадково. Наприкінці XIX століття робітники, що копали землю для будівництва порту, раптом
натрапили на Одеон. Відновлення римської знахідки
тривало до 1956 року. Усі довколишні райони поблизу Одеона були оголошені археологічним парком. Нині Одеон у
Патрах функціонує як головний майданчик Міжнародного фестивалю, який відбувається щодня ціле літо і вражає
відвідувачів масштабними виставами.
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ЗАПОВІДНИМИ
СТЕЖКАМИ
СЬОГОДНІ ВЧЕНІ ДОВЕЛИ, ЩО ЛЮДИ, ЯКІ ЖИВУТЬ ПОРУЧ ІЗ ЗАПОВІДНИКАМИ,
ЗНАЧНО ЗДОРОВІШІ Й БАГАТШІ. А ПЕРШИЙ ЗАКОН ПРО ОХОРОНУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗАХИСТ ДИКОЇ ПРИРОДИ БУВ УХВАЛЕНИЙ
ЩЕ В III СТОЛІТТІ ДО Н. Е. НА ШРІ-ЛАНЦІ
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рирода планети Земля дуже
різноманітна. Там, де немає
втручання людини, природа
живе за досконалими законами, встановленим нею самою. Люди ще в
давнину розуміли важливість збереження довкілля у первісному вигляді, і найперший заповідник у світі був створений
на Шрі-Ланці, а саме в містечку Міхінтале, за наказом царя Деванампіятісса.
А перші згадки про природоохоронний статус території, відомої нині як
Туніський Національний парк Ішкель,
датовані XIII століттям, коли в державі
Іфрикія правительська династія Хафсидів заборонила полювати в околицях
озера. На початку XX століття територія
цього парку стала належати громаді, а
в 1977 році національний парк Ішкель
за рішенням ЮНЕСКО був оголошений
біосферним заповідником і через три
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ДИВОВИЖНА МУДРІСТЬ
ПРИРОДИ, ЯКА ПРИ ТАКОМУ
НЕСКІНЧЕННОМУ РОЗМАЇТТІ
ЗУМІЛА ВСІХ УРІВНЯТИ!
Еразм Роттердамський

роки внесений до списку Всесвітньої
спадщини.
За переказами, пророк Мухаммед
оголошував ліси та зелені ділянки заповідниками (хима), де будь-яка форма
життя була захищена. Найвідоміший із
них — заповідник поблизу Медіни, площа якого становила майже 20 кілометрів.
Європа ж зрозуміла важливість охорони природи ще в Середні віки, проте
дуже своєрідно — шляхта дбала винятково про збереження продуктивності своїх
мисливських угідь. Для цього виділяли
особливі ділянки, на яких задля відтворення дичини тимчасово забороняли
будь-яке полювання, причому покарання за порушення заборони було досить
суворим. У XIII столітті князь галицько-волинських земель Данило Галицький видав указ, за яким було створено
великий заповідник у межах Біловезької
та Цуманської пущ.
Найперший заповідник у Європі
офіційно був зареєстрований у 1914 році
в швейцарському кантоні Граубюнден.
Відтак практично на всіх континентах було відкрито паркові заповідники.
Нині найбільший національний
парк світу розташований на Північному полюсі. Його територія становить
972 тис. км². Заснований він у 1974 році.
Звичайні люди тут не проживають, є
лише персонал і вони — головні місцеві
жителі: це близько 10 тис. вівцебиків —
не менше 40% від загальної світової популяції. Крім того, тут ви можете зустріти
моржа, білого ведмедя, північного оленя,
горностаїв, арктичних біляків та інших
тварин. Рослинний світ цієї місцевості
представлений переважно лишайниками
та мохами. Хоча подекуди трапляються
навіть берези та карликові верби.
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НЕМАЄ ТАКОЇ ФОРМИ ВАРИКОЗУ,
З ЯКОЮ МИ Б НЕ ВПОРАЛИСЯ!

Цікаві факти

ГАЛИНА ТА ОРЕСТ ШИМЕЧКИ, ЗАСНОВНИКИ МЕДИЧНОГО
ЦЕНТРУ «ЖИТТЯ», ЩОДНЯ НАПОЛЕГЛИВО ПРАЦЮЮТЬ, АБИ
НАДАВАТИ ПАЦІЄНТАМ ПОСЛУГИ ВИСОКОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО
РІВНЯ. ДЛЯ НИХ НАЙБІЛЬШЕ ЗАДОВОЛЕННЯ — ЦЕ ВДЯЧНІ ОЧІ ТА
ЗДОРОВІ НОГИ ВИЛІКУВАНИХ ПАЦІЄНТІВ.

Плітвіцькі озера, Хорватія
Лісовий заповідник, що має 16 чудових каскадних озер. Кожне озеро пов’язане водоспадами та пішохідними містками, що тягнуться до
мальовничого вапнякового каньйону.

Ріла, Болгарія
Один з найбільших природних заповідників
Європи. Тут 100 вершин заввишки понад
2 тис. м над рівнем моря, 120 постійних і
30 тимчасових льодовикових озер. Вода з
цього парку забезпечує жителів навколишніх
поселень, столиці Софії та частину населення
Греції і Туреччини.

Дурмітор, Чорногорія
Оточений річковими каньйонами Дурмітор — це величезні
гірські піки, незаймана природа
та ірреальні контрасти.

Ретезат, Румунія
Одне з найбезлюдніших
і диких місць Європи.
Незаймана природа
Південних Карпат, два десятки вершин і майже сотня
озер — рай для фотографів і мандрівників.

Самарійська ущелина, Кріт
Найдовша ущелина Європи
завдовжки 16 кілометрів. Тут
багато унікальних рослин та
рідкісних тварин, найвідоміша з
яких — дика коза крі-крі.

На ринку послуг медичний центр
«Життя» працює вже понад 12 років.
За цей час у ньому успішно проведено понад 9000 лазерних втручань.
Центр першим у західному регіоні
впровадив лазерне лікування варикозу пункційним методом (без
розрізу та наркозу). Тож заклад
спеціалізується на лазерному лікуванні варикозу, склеротерапії, лікуванні
трофічних виразок, амбулаторній
хірургії, проведенні УЗД.

Головний лікар центру — Орест
Шимечко, флеболог, лікар-практик
вищої категорії з 35-річним стажем.
У 2017 році Асоціація судинних хірургів, флебологів та ангіологів України
визнала Ореста Шимечка «Флебологом року». Він автор понад 200 наукових статей, вебінарів, майстер-класів,
що демонструвалися на міжнародних
аренах, активний учасник і доповідач
на міжнародних та всеукраїнських
конференціях, семінарах, симпозіумах, розробник двох авторських
патентів, його досягнення визнані
зарубіжними спеціалістами.
За яких симптомів потрібно терміново показати ноги лікарю?
Це розширення вен на ногах, судинні зірочки, набряклість гомілок,
синдром втомлених ніг наприкінці
дня, нічні судоми, потемніння шкіри
гомілок, трофічні виразки.
Хто перебуває у групі ризику?
Схильність до варикозу передається
спадково, у 70–80% наших пацієнтів простежується ця залежність.
Також у групі ризику люди із зайвою
вагою тіла та жінки, які приймають
гормональні контрацептиви, а ще ті
пацієнти, чия професійна діяльність
пов’язана зі статичним навантаженням на нижні кінцівки (офіціанти,
перукарі, вчителі, хірурги, стоматологи, представники деяких видів
спорту).
Які ще переваги має лазерне лікування варикозу?
У нашому центрі лікування варикозу
здійснюється міні-інвазивним лазер-

ним методом (без розрізів та загального наркозу).
Переваги лікування у нашому центрі:
• легке перенесення процедури, після
якої у пацієнтів немає потреби змінювати спосіб життя;
• мала травматичність процедури та
швидке відновлення;
• високий косметичний ефект;
• високий лікувальний ефект;
• швидка реабілітація.
Як вберегтися від загострення
варикозу під час перельотів?
• на час перельоту (навіть недовготривалого) надягайте компресійний
трикотаж;
• періодично вставайте і прогулюйтеся салоном;
• сидячи, піднімайте ноги з п’яти на
носок, робіть кругові рухи ступнями,
ворушіть пальцями;
• застосовуйте глибоке черевне дихання, аби прискорити потік крові по
венах;
•намагайтеся якомога більше витягувати ноги, не згинайте їх під гострим
кутом;
• пийте багато рідини.
Міцного Вам здоров’я!

Наші філії:
Львів, Київ, Одеса, Коломия, Рівне,
Самбір, Костопіль, Хуст.
Тел. +38 067 676 03 79
«З нами йти по Життю легко!»

69

REVIEW

ЗРОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ ЛЕГКО
ТА БЕЗ СЛІЗ. ЧИ МОЖЛИВО?
БІЛЬШІСТЬ БАТЬКІВ НАВАЖУЮТЬСЯ РОБИТИ ЩЕПЛЕННЯ САМЕ В ЛІТНІЙ ПЕРІОД РОКУ. АДЖЕ
БАГАТО ДОШКІЛЬНЯТ У ЦЕЙ ЧАС МЕНШЕ ХВОРІЮТЬ, ТА Й ІЗОЛЮВАТИ ДИТИНУ НА КІЛЬКА
ДНІВ ЗРУЧНІШЕ САМЕ НА КАНІКУЛАХ. ЧИ МОЖНА ПРОЙТИ ТАКУ ВАЖЛИВУ ПРОЦЕДУРУ
ВАКЦИНАЦІЇ ЛЕГКО ТА БЕЗ ЗАЙВИХ ІСТЕРИК? МОЖНА! ОСЬ КІЛЬКА ВАЖЛИВИХ ПОРАД

БУДЬТЕ ВПЕВНЕНИМИ
ТА СПОКІЙНИМИ
Мама й тато мають бути
впевнені, що роблять усе
правильно. Насправді, це
не так важко, як здається.
Нині ми маємо доступ
до будь-якої інформації
про хвороби, вакцини та
ускладнення від них. Важливо привчити себе довіряти фактам, а не емоціям.
Спирайтеся на інформацію,
що надходить з офіційних
джерел і ґрунтується на
результатах досліджень.
Чудово, якщо у вас є сімейний лікар, якому ви довіряєте і можете поставити запитання, які вас турбують,
стосовно вакцин та їхнього
впливу на здоров’я.
Які щеплення потрібно
зробити вашій дитині?
У кожній країні є затверджений календар вакцинації. Спирайтеся на нього та
рекомендації лікаря. Адже
деякі щеплення можна зробити додатково і вберегти

70

YOUR WIND

дитину від тяжких наслідків поширених інфекцій.
Якщо ви плануєте подорож
з дитиною, варто замислитися про додаткові щеплення. Адже в інших країнах
можуть бути віруси та інфекції, які рідко зустрінеш
у нас, а отже, щеплення від
них не входить до загального календаря вакцинації.

БУДЬТЕ УВАЖНИМИ
Підійдіть відповідально до
вибору вакцини та медичного закладу, в якому
плануєте вакцинувати
дитину. Добре зарекомендували себе комбіновані
вакцини від провідних
європейських виробників.
Вони хоч і дорожчі, проте
діти переносять їх легше.
До того ж для малюка один
укол завжди краще, ніж
п’ять.
Батьки мають уважно
вивчити інструкцію до
препарату, особливо щодо
протипоказань. Обов’язко-

во слід повідомити лікаря у
разі, якщо дитина страждає на алергію, будь-які
хронічні стани чи нещодавно важко перенесла вірусне
захворювання.
У більшості випадків перед
вакцинацією немає потреби попередньо робити
аналізи крові або сечі.
Зверніть увагу на те, в яких
умовах зберігається вакцина в медичному закладі та
чи були дотримані правила
транспортування вакцини?
Перевірте термін зберігання препарату.

ПОТУРБУЙТЕСЯ ПРО
КОМФОРТ ДИТИНИ
Важливо потурбуватися
про фізичний та психологічний комфорт дитини до,
під час та після процедури.
Ліпше обрати медичний
заклад, орієнтований на
роботу з маленькими дітьми. Тоді із самого початку
малюк потрапить у дружнє
середовище з цікавими
іграшками та привітними

лікарями. Вміння медичного персоналу клініки
знайти спільну мову з дітлахами — це вже половина
успіху.
Сімейна клініка «AMEDA»
дуже уважно ставиться до
процедури вакцинації. Перед будь-яким щепленням
лікар уважно оглядає дитину, аби усунути можливість
ускладнень, надає необхідні рекомендації батькам,
а також підтримує з ними
зв’язок після щеплення.
Для вакцинації клініка
застосовує лише препарати
від провідних виробників
з ідеальною репутацією.
А отже, батькам немає про
що хвилюватися!
У Сімейній клініці
«AMЕDA» можна зробити щеплення від:
•дифтерії та правця;
•кашлюку;
•поліомієліту;
•гемофільної інфекції;
•гепатиту В;
•вітряної віспи тощо.

Сімейна клініка «АMEDA»
Піклуємося, як про рідних
Телефон контакт-центру: +38(044)321 01 00
АДРЕСИ ВІДДІЛЕНЬ:
Софіївська Борщагівка: вул. Петровська, 1 (ЖК Барселона)
Софіївська Борщагівка: вул. Південна, 7 (ЖК Софія)
Київ, вул. Цитадельна, 7
Київ, вул. Златоустівська, 16
Київ, Оболонська набережна, 1
Київ, пр. Повітрофлотський, 51
Бровари, вул Чорновола, 6 (ЖК Лісовий квартал)

НОВИНИ WINDROSE

WINDROSE BURGERFEST 2019
У ТРАВНІ ЛЬОТНА СЛУЖБА АВІАКОМПАНІЇ WINDROSE ВЛАШТУВАЛА ГРАНДІОЗНЕ СВЯТО —
WINDROSE BURGERFEST 2019.
Веселий тім-білдінг
відбувся у затишному комплексі відпочинку та розваг
«Труханів» на однойменному київському мальовничому острові. Пишна травнева
зелень, гладінь Матвіївської
затоки, щедре сонечко,
тепла зустріч однодумців
створили чудовий настрій
і викликали неабиякий
апетит. Кулінарний експерт
Євген Клопотенко розповів
про нестандартні поєднання смаків, поділився творчим підходом до процесу
приготування їжі, мистецтвом створення неформатних бургерів, професійними
секретами та лайфхаками.
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Трохи згодом, утворивши
три команди, учасники
активно взялися добирати
продукти для майбутніх
бургерів. Далі команди
помінялися місцями і стали
готувати із продуктів суперників. Закінчилася гра
дружнім бургерним бенкетом. А потім на учасників
чекали спортивні ігри на
свіжому повітрі, волейбол
і теніс. Завершився вечір
фільмом, який демонстрували просто неба. Чудово
проведений час і відчуття
згуртованості колективу, як
єдиної сім’ї залишили приємний післясмак у кожного
учасника свята.

REVIEW

«БІЗНЕС — ЦЕ МОЯ ТРЕТЯ ДИТИНА. АЛЕ
НА ПЕРШОМУ МІСЦІ, ЗВІСНО, — СІМ’Я»
РОЗПОВІДЬ ЗАСНОВНИЦІ МІЖНАРОДНОГО ТВОРЧО-СПОРТИВНОГО
ЦЕНТРУ INDIGO EDUCATION МАРИНИ КАСЬЯН

«Ми з чоловіком виховуємо
двох донечок», — розповідає
Марина.
Старшій, Олександрі, сім
років, меншій, Анастасії, —
чотири. Сім’я для жінки
завжди на першому плані,
все інше, зокрема й бізнес, —
потім. Але не тоді, коли бізнес пов’язаний з інтересами
твоїх дітей, а, отже, і сім’ї.
Я створила Центр розвитку
дітей від 3-х до 18-ти років —
INDIGO Education. Це і є мій
бізнес. Сьогодні це те, чим
я живу і чому присвячую
весь свій час, це моя третя
дитина.
INDIGO Education — ідеальний бізнес для мене ще й
тому, що тут під боком мої
діти. Я рада, що їх навчають
найкращі професійні викладачі, їм подобається, а я бачу
результат їхньої праці.
Ідея виникла десь півтора
року тому. Старшій дочці
було п’ять років, і вона вже
багато чим цікавилася. Їй
подобалися бальні танці,
гімнастика, гончарство, але
хотілося ще й малювати.
Та всі гуртки були розташовані в різних кінцях міста.
Тоді меншій було майже
три роки, і я розуміла, що
її також доведеться возити.
Не хотілося стати для дітей
водієм і витрачати на дорогу
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купу часу. Крім того, я не раз
стикалася з низькою якістю
викладання та байдужістю
вчителів
Дітей потрібно розвивати,
це дуже важливо. Окрім
школи чи садочка, має бути
щось більше. У нашому
суспільстві позашкільна освіта недооцінена,
але саме вона дає дітям
можливість обрати професію та бути цікавими
оточенню.
Тому разом зі ще однією мамою ми вирішили створити
простір, куди можна було
б без хвилювань віддати
дітей. Ми запросили до спів
праці найкращих педагогів
з різних дисциплін і підібрали не просто професіоналів,
а вчителів за покликанням.
Серед них відомі спорт
смени, танцівники, актори,
вони є прикладом й авторитетом для дітей і гордістю
нашого центру.
INDIGO education — це
місце, в якому дитина
може різнобічно розвиватися та обирати, що їй
до вподоби. Може вивчати
іноземні мови з їх носіями, навчатися бальних та
сучасних танців, кіокушин
карате, естетичної гімнастики, вокалу, театрального
та художнього мистецтва
тощо — і все це в одному
місці.
Ми даємо можливість маленьким талантам проявити
себе, виводимо їх на нові
досягнення, влаштовуємо
цікаві заходи: турніри,
змагання, концерти — як

українського, так і міжнародного рівня. Це допомагає
і дітям, і батькам бачити
реальні результати. Адже
навчання заради навчання
не дуже мотивує.
Замість типового звітного
концерту перед Новим роком і наприкінці навчального сезону діти взяли участь в
авторському мюзиклі та шоу
талантів, де були об’єднані
різні напрямки центру, і кожен учень продемонстрував,
чого навчився. Цього року
вийде короткометражний
художній фільм за участю
дітей з INDIGO education
від театральної студії. Сім
вихованців Центру східної
культури LANA TIGRANA
в INDIGO education взяли
участь у Міжнародному
чемпіонаті зі східних танців
і зайняли близько 20 призових місць!
Щоб дати нашим учням
більше можливостей, ми
співпрацюємо з організаторами масштабних дитячих
заходів. 14 квітня відбувся
дитячий Благодійний віденський бал, в якому генеральним партнером з підготовки
дітей став саме наш центр —
INDIGO education.
Для батьків наших учнів

ми започаткувати гурток із
йоги, уроки бальних танців
та вокалу для дорослих.
Нещодавно ми відкрили жіночий клуб Indigo
Women’s Club з Наталією
Валевською, в рамках якого
Наталія (яка є не тільки
народною артисткою, а й
сертифікованим тренером)
читає авторський курс. Це
дуже зручно і цікаво мамам,
які очікують дітей із занять.
Тепер мами проводять цей
час із користю та задоволенням. Найближчим часом
ми плануємо заходи і для
чоловіків.
«Місія INDIGO
education — допомогти
батькам побачити, а
дітям реалізувати свої
таланти»
ЛАСКАВО ПРОСИМО
до міжнародного центру
INDIGO Education !

www.indigo.education
facebook.com/gotoIndigo
Тел: +38 (044) 465 60 88;
+38 (098) 801 71 95

ТЕКА

13.06
ЛЮДИ В ЧОРНОМУ:
ІНТЕРНЕШНЛ

ЧАС
КІНО

«Люди в чорному» — таємна організація, що невтомно стоїть на сторожі спокою землян, — стикається з
новою загрозою. Організація звикла
знешкоджувати прибульців, що летять
на Землю з не надто дружніми намірами. Та цього разу спецагентам доведеться боротися з ворогом всередині
своєї організації. Сталося вбивство, і
щоб знешкодити його наслідки та запобігти можливій небезпеці, агентам
доведеться об’їздити півсвіту.

27.06

11.07

ДИТЯ РОБОТА
Жанр: трилер, фантастика
Режисер: Ґрант Сп’ютор

ОБІЦЯНКА НА СВІТАНКУ
Жанр: драма
Режисер: Эрік Барб’є

ЗООПАРК
Жанр: сімейний фільм
Режисер: Колін МакАйвор

Після глобального катаклізму людство вимирає. У підземному бункері
автоматично активізується аварійна
програма, і робот-гуманоїд «Мати»
вирощує з ембріона людську дитину.
Дівчина, вихована під дбайливим
наглядом «Матері», ніколи не бачила
ні поверхні Землі, ні інших людей.
Але якось її світ перевернувся, коли
на порозі притулку з’явилася жінка з
проханням про допомогу...

Екранізація автобіографічного роману письменника Ромена Гарі. Ще
коли майбутній лауреат Гонкурівської премії був дитиною, його мати
твердо вирішила, що він стане дипломатом і всесвітньо відомим письменником. Незважаючи на те, що всі з неї
сміялися, а її син сумнівався у власних силах, вона продовжувала в нього вірити. І, зрештою, всі її неймовірні мрії збулися. Материнська любов
і безумовна підтримка вели Ромена
через всі випробування та пригоди
його життя, сповненого таємниць,
битв і неймовірних поворотів.

Початок Другої світової війни, Белфаст.
До місцевого зоопарку привозять слоненятко Бастера, яке одразу затоваришувало з хлопчиною Томом, для якого
зоопарк — як другий дім. Однак після
початку бомбардувань діяльність парку
припиняється, а особливо небезпечних
тварин збираютьcя вмертвити, адже
ними більше нікому опікуватися. Том
вирішує за будь-яку ціну врятувати
свого друга Бастера, і в цьому йому
допоможуть вірні друзі.
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Використано фотоматеріали www.bhfilms.com.ua, arthousetraffic.com Вольга Україна

20.06

Жанр: фантастичний екшн
Режисер: Фелікс-Гері Грей

ТЕКА

ЧА

С МУ З ИК

MADONNA
Madame X

И

Новий альбом королеви поп-музики має
назву «Madame X». Мадонна любить і вміє
приміряти різні ролі. Свою пристрасть
до перевтілень вона продемонструвала і
в тізер-ролику, який зняв для неї Стівен
Кляйн. «Мадам Х — це спецагент, що подорожує світом і постійно змінює своє обличчя.
Вона може бути студенткою і професором, домогосподаркою і повією, черницею і президентом.
Головне, що вона бореться за свободу і правду». Усі ці образи
Мадонна приміряє у хвилинному відео. Це її 14-й альбом, до
якого увійшло 12 пісень + бонус-треки для deluxe-видання.

RAMMSTEIN
2019
З останнього повноформатного студійного релізу Rammstein минуло майже десять років: альбом Liebe ist für alle da вийшов 16 жовтня 2009 року. Аж ось наприкінці березня
2019-го був випущений сингл «Deutschland», кліп на який одразу ж став скандальним.
Продюсерами запису виступили самі музиканти, а також Олсен Інволтіні з групи
Emigrate, лідером якої є гітарист Rammstein Ріхард Круспе. За словами Круспе, новий
альбом покаже такий потенціал, який Rammstein ще не реалізовували. Після випуску
альбому Rammstein вирушили в масштабний концертний тур на підтримку платівки.

СВІТЛАНА КРЮКОВА
#Сітка. Хижаки проти
порнокопитних
Історія української політики за останні
п’ять років вмістилася в одній #
сітці. Політики, олігархи,
політологи, журналісти
зійшлися в сутичці
на маленькому
п’ятачку старого провінційного
міста, де відбуваються позапланові вибори. Це перший художній
роман про таємницю виборів,
технології підкупу виборців, жадобу влади, багатство і бідність,
описані на тлі історії розвитку особистих стосунків трьох друзів.
Видавництво: Brand Book Publishing

78

YOUR WIND

ГЕЛЕН РАССЕЛ
Рік хюґе по-данськи. Секрети
найщасливішої країни у світі
Легка й дотепна історія про переїзд
успішної лондонської кар’єристки
до данської провінції, а ще про
секрети найщасливішої
країни у світі та пошуки
хюґе — комфортного й
безтурботного життя. Гелен Рассел відверто пише про плюси та мінуси країни,
досліджуючи найдрібніші нюанси:
освіта і виховання дітей, баланс між
роботою і дозвіллям, лібералізм
поглядів і сексизм, дизайн оселі,
смачнючі булочки і навіть правила
піднімання прапора. Ця історія надихає
читача скористатися чужим успішним
досвідом і змінити на краще себе та світ
навколо себе.
Видавництво Vivat

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ

СТІВЕН ПЕТРАНЕК

ЯК МИ ЖИТИМЕМО
НА МАРСІ
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ПРОБЛЕМА ЇЖІ
Одна з найважливіших умов
виживання людини на Марсі — наявність їжі. Сільськогосподарська
наука високо розвинена в багатьох
країнах, зокрема в Сполучених Штатах Америки. Тож багато науковців
роками намагалися з’ясувати, як ми
вирощуватимемо рослини на Марсі.
(Колоністи будуть вегетаріанцями,
сподобається це їм чи ні, бо розводити тварин на Червоній планеті куди
менш ефективно.) Якщо перші поселенці висадяться поблизу екватора,
удень там буде досить тепло для надувних парників. Їх треба буде добре
ізолювати і обігрівати за допомогою
пасивних сонцевих технологій, таких
як теплопоглинальне каміння, яке на
весь день можна виставити на осонні,
а також елект ричне опалення, щоб
компенсувати різке падіння температури вночі. Рослини, окрім того, потребуватимуть щільнішої атмосфери,
ніж є тепер на Марсі. Типовий марсіянський день у сонцестоянні — це
приблизно дванадцять годин денного
світла і дванадцять годин темряви.
Думки щодо тиску всередині марсіянського парника розходяться, але
ботаніки припускають, що зможуть
вирощувати рослини в середовищі,
де тиск дорівнюватиме одній десятій
атмосферного тиску Землі. Експерименти, які проведено на Міжнародній
космічній станції, показали, що рослини можуть рости в умовах невагомості, однак ніхто не знає напевно, як
вплине на них гравітація Марса, що
на 38 % сильніша за земну.

Ми досить добре знаємо про
марсіянський реголіт, щоб упевнено
припускати: з нього вийде хороший
ґрунт, хоча великою мірою це буде залежати від конкретного місця, звідки
візьмуть реголіт. Зразки, обстежені
посадковими модулями, та аналіз
метеоритів, що прилетіли на Землю
з Марса, свідчать, що на поверхні
Червоної планети є смектит — мінерал, який трапляється на Землі
й часто використовується в складі
наповнювачів для котячих туалетів.
Цей мінерал легко вбирає воду й
може бути корисним у вирощуванні
рослин. Однак марсіянський ґрунт,
можливо, виявиться надто кислим
чи надто лужним, і знадобиться його
відновлювати, додавати поживні
речовини, як-от азот. Гідротопоніка — вирощування рослин у багатій
на поживні речовини воді, без ґрунту — буде найнадійнішим способом
успішно одержувати врожай сільсько
господарських культур за умови, що
воду буде легко добувати й зберігати в
рідкому стані.
Біолог і художник Анджело
Верм’юлен, що кілька місяців жив
у змодельованому марсіянському
середовищі, розповідає: «Особисто
я не впевнений, що парники — це
хороша ідея. Надто мало сонячного
світла й занадто багато радіації. Вони
матимуть гарний вигляд на листівці
з Марса, але самі по собі зовсім не
практичні». На його думку, ліпше
себе зарекомендують гідропонічні
«камери для вирощування», укриті

від сонячної радіації під насипами
ґрунту чи взагалі сховані під землею
в природних лавових каналах. «Вирощування їжі на Марсі — це питання
контролю, — каже Верм’юлен. — Треба буде дуже пильно контролювати
довкілля.
За допомогою LED-освітлення
можна буде контролювати частоту,
спектр та інтенсивність світла. У
гідропоніці вода та поживні речовини теж суворо контролюються, і це
дає більшу впевненість на багатший
урожай».
Хоча першим поселенцям доведеться регулювати високий відсоток
вуглекислого газу в марсіянській атмосфері в камерах для вирощування
й парниках, великі дози газу, можливо, допоможуть рослинам зростати
швидше й ефективніше.
«Можна буде налаштувати
різний рівень CO2 та подивитися,
який підходить найліпше», — вважає Верм’юлен. Загальний обсяг
сонячного світла на Марсі становить
близько 60 % від того, що ми маємо
на Землі. У полудень на Червоній
планеті сонцева енергія, яку можна
використовувати для вирощування
рослин, дає приблизно шістсот ватів
енергії на квадратний метр. На Землі
ця цифра становить близько тисячі
ватів на квадратний метр. Таким
чином, сонячне світло на Марсі еквівалентне сонячному світлу на Землі,
коли сонце починає схилятися на
захід і перебуває під кутом приблизно 35 градусів над обрієм. Можна собі
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уявити марсіянське сонце поблизу
екватора, як земне сонце в зимові місяці в таких містах, як Мілан, Чікаґо,
Пекін і Саппоро.
Марсіянські посіви повинні бути
якомога поживнішими та забирати
дуже мало місця. Боби, наприклад,
мають високий вміст білка та клітковини, і цілком можливо, що вони становитимуть частину марсіянського
раціону. Однак дослідження сільськогосподарських культур, які мають
скласти такий набір, ще не завершено. Гриби можна доволі успішно
вирощувати на компості, залишеному
від тих рослин, які люди не з’їдять.
Якби меню складав Верм’юлен, то там
обов’язково були б комахи: «Комахи
повинні бути частиною раціону для
астронавтів. У хрустких кониках
і цвіркунах повно білка. Мені ще
подобається засушений борошняний
хрущак. В одному моєму проекті ми
їх обсмажували та клали в салати».
Салат-латук та інші листяні
рослини будуть розкішшю, але й неминучою потребою. «Салат-латук ідеальний. Його поживна цінність мала,
а об’єм — досить великий. Однак на
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людей він справляє хороший психологічний ефект, бо на вигляд свіжий і
соковитий», — каже Верм’юлен.
Біолог збитий з пантелику фактом, що люди й досі вважають, ніби
астронавти вживають їжу з тюбиків:
«Астронавти прагнуть комфортної
їжі. Їм хочеться їсти разом. Вони попросили повернути їм на Міжнародну
космічну станцію стіл, який був там
раніше, щоб мати змогу їсти разом.
Вони не хочуть забувати, звідки
родом, хочуть мати на гадування про
їхню культуру й ідентичність. Китайським і російським астронавтам
подобається їсти дещо таке, що може
не подобатися американцям». Недавній п’ятдесятиденний експеримент у
голландському парнику, спонсорований коштом Міністерства економіки
Нідерландів, дозволив з великим
оптимізмом поглянути на можливість
вирощувати врожай на Марсі, хоча в
ньому й не враховувалися менша сила
тяжіння й менша кількість сонячного
світла. NASA надавала голландським
виробникам ґрунт з Гавайських островів та Арізони, що, на думку агенції, схожий з марсіянським реголітом.

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ

З насіння виросло близько 4200
рослин, і кожна насінина, висаджена
в змодельований марсіянський ґрунт,
дала сходи. Крес-салат, помідори,
жито та морква — серед тих видів,
котрі, схоже, найліпше проросли в
марсіянськоподібному ґрунті, що, як
і передбачалося, добре втримує воду.
Провадяться й інші дослідження,
зокрема канадські експерименти на
острові Девоні й у парнику Марсіянської спільноти в штаті Юта.
Незалежно від того, чи досягнемо
ми успіху, вирощуючи їжу на Марсі,
у перші дні ця їжа становитиме лише
невелику частину раціону. Більшість
їжі доведеться привезти із собою з
Землі. «Я не думаю, що ми коли-небудь досягнемо того, щоб на 100 %
вирощувати їжу на Марсі, — каже
Верм’юлен. — Чесно кажучи, для початку буде чудово, якщо ми зуміємо
вирощувати 10 % їжі». Почасти це
тому, що камери для вирощування та
сільгосптехніка — дуже громіздкі й
потребують великих затрат енергії.
Коли справа доходить до космічних
подорожей і життя на іншій планеті,
усе вирішують маса та енергія.

ПРОБЛЕМА ЖИТЛА
Й ОДЯГУ
Так само, як рослинам на Марсі
перший час потрібні будуть спеціальні захисні приміщення, люди, щоб
вижити в марсіянському середовищі,
муситимуть для себе вирішити проблему спеціального одягу та житла.
Металеві ракетні кораблі та
надувні будівлі — лише тимчасове
рішення для захисту від суворого
середовища Марса. Однак треба ще
буде розв’язати проблему з двома видами випромінювання — сонячною та
космічною радіацією. Сонцева радіація — добре відоме землянам явище,
коли ми, наприклад, зазнаємо сонячних опіків на пляжі. Навіть крізь атмосферу Землі з Сонця до нас долітає
потік заряджених частинок. Космічні
промені виходять з незвіданих джерел з-за меж нашої Сонячної системи,
і, маючи значно більшу енергію, вони

куди небезпечніші. На Землі космічне випромінювання пом’якшується
товстою атмосферою. Наша шкіра не
здатна зупинити це випромінювання, воно легко може проникати крізь
товстий шар металу та спричиняти
навіть перебої в роботі електроніки.
Космічне випромінювання ллється на
нас постійним невеликим потоком, і
від цих заряджених частинок високих
енергій важко захиститися. Люди, що
живуть на значних висотах у горах,
і пілоти транс-океанських рейсів
зазнають сильного космічного випромінювання. Не викликає сумнівів, що
збільшення радіаційного опромінення підвищує ймовірність смерті від
раку, хай і на невеликий відсоток. У
тривалій перспективі, по суті, будьяке радіаційне опромінення небезпечне для людського здоров’я.
Тепер NASA розглядає можливість
збільшити допустимі дози радіації
для астронавтів, що здійснюють

довгі подорожі, наприклад на Марс.
Розріджена атмосфера на Червоній
планеті має хоч трохи захистити від
сонячної радіації, проте сонячний
спалах (хоч і рідко трапляється, але
завжди можливий), певна річ, був
би вкрай шкідливий для здоров’я
марсіянських поселенців. Саме тому
колоністам доведеться облаштувати укриття, обклавши його такою
кількістю реголіту чи каміння, якою
тільки можливо. Якщо на Марс буде
спрямований сонцевий шторм, то від
нього треба буде ще ліпше захиститися, наприклад у глибокій печері.
У проекті Роберта Зубріна «Mars
Direct», що його він розробляв кілька
десятиліть, пропонується будувати
конструкції зі склепінними стелями,
які подібні до тих, що їх так досконало робили римляни. Склепінні стелі
можна виготовляти з цегли, а саму
цеглу — з місцевого реголіту. Кілька
таких банястих будівель, розташова-

них обік одна одної, стали б чудовим укриттям як від марсіянського
холоду, так і від сонячної та космічної
радіації, особливо якщо ці будівлі
вкрити ще шаром реголіту завтовшки
десь три метри.
Прихильники життя на Червоній
планеті також говорять, що астронавти змогли б використовувати поширені на Марсі матеріали для виготовлення будівельних пластмас, а також
заліза й навіть сталі та міді. Усі ці
схеми здаються доволі продуманими,
однак вони вимагають надзвичайної
кількості енергії та безлічі спеціалізованого обладнання. Щоб перевозити
неймовірно важкий заморожений
реголіт, Зубрін пропонує використовувати маленькі вантажівки, обладнані бульдозерними ножами.
Хороші стратегії створення
укриття будуть удосконалюватися з
досвідом. Протягом усієї історії люди
блискуче пристосовувалися до навко-

ЧИТАЛЬНИЙ ЗАЛ

REVIEW

ПОЛЮБИ СВОЮ ШКІРУ,
ПОЛЮБИ СВОЮ ДУШУ
РАЗОМ З MISSHA

лишнього середовища, використовуючи місцеві матеріали для створення
підхожого для конкретних умов
житла. Це станеться й на Марсі, але
першим поселенцям, щоб убезпечитися від радіації, можливо, доведеться жити в печерах, земних розломах
чи лавових каналах. Кінець кінцем,
коли Марс буде схожий на Землю,
загроза радіації зменшиться в міру
підвищення щільності атмосфери.
Одяг також повинен відігравати
певну роль у захисті колоністів від
радіації та холоду. Окрім того, є специфічна саме для Марса проблема,
що її можна вирішити тільки за допомогою одягу: низький атмосферний
тиск. На Землі ми живемо під дуже
товстим шаром атмосфери. Простягніть руку та спробуйте уявити, що на
кожен квадратний сантиметр вашої
шкіри тиснуть кілометри атмосфери над вами. На рівні моря тиск цієї
атмосфери в середньому дорівнює
трохи більше одного кілограма на
квадратний сантиметр. Наше тіло
протидіє цьому постійному тискові.
На Марсі, де атмосферний тиск не
перевищує однієї сотої від земного,
жодна людина не може жити довго
без скафандра, що врівноважувати-
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ме внутрішній тиск тіла. На відміну
від проблем з водою, киснем, їжею
й навіть житлом, єдиним рішенням
проблеми тиску є постійне носіння
скафандра, якщо тільки ми не надамо
перевагу герметичним контейнерам
для життя.
Дава Ньюмен, професор астронавтики (за програмою «Apollo») в
Массачусеттському технологічному
інституті, працює над створенням
негерметичного, гнучкого, легкого
космічного скафандра для «планетарного пересування». Вона каже,
що «з погляду фізіології досить лише
близько третини атмосферного тиску
Землі». А це трохи більше за третину
кілограма на квадратний сантиметр.
Її космічні скафандри більше скидаються на повсякденний одяг, ніж на
громіздкі капсули. У своїх конструкціях скафандра «BioSuit» Дава Ньюмен використовує полімери та сплави,
здатні «запам’ятовувати» форми, що
дає змогу створювати захисний одяг,
більш еластичний та менш незграбний, ніж герметичні костюми, — таку
собі «другу шкіру».
Щоб досягти рухливості, Ньюман
вважає за ліпше не використовувати
в костюмі надмірного радіаційного

захисту: «Я не хочу додавати ці шари
в костюм, бо надійний захист важкий
і масивний. Чи потрібен нам захист
від випромінювання? Безумовно.
Однак у самому костюмі згодиться
лише трішки такого захисту», — бо
астронавти проводитимуть більшість
часу в марсоходах або заекранованих
приміщеннях. «До того часу, як ми
вирядимо людей на Марс, — каже
Ньюмен, — ми вже знатимемо про
тамтешнє радіаційне середовище завдяки багатьом марсоходам і орбітним
апаратам, що літали туди за останні
десятиліття».
Усі ці питання можна звести до
одного великого виклику, що постане перед людьми на Марсі: як ми
зможемо жити в такому негостинному середовищі? Відповідь полягає
у створенні методів підвищення
температури на Червоній планеті, що,
своєю чергою, підвищить щільність
атмосфери. Коротше кажучи, нам
треба буде вдатися до реінжинірингу
1 всієї планети, щоб вона стала більше
схожою на Землю. Цей процес називається тераформування, і для його
завершення знадобляться століття.
Але це можливо здійснити, і ми це
здійснимо.

У 2000 році в Південній Кореї
було створено бренд косметики Missha. Уже через п’ять
років магазин цієї косметики
відкрився у Нью-Йорку на
П’ятій авеню, а ще через рік —
у Європі. У 2019-му честь мати
на своїй території всесвітньо
відому марку випала і Києву,
де в лютому мережа корейської косметики ISEI відкрила перший в Україні монобрендовий магазин Missha.
Він з’явився у найбільшому
столичному ТРЦ Lavina Mall.
Новий магазин у Києві
повністю повторює концепт
корейського Missha — асортимент, дизайн-рішення.

У бутику представлено 670
різних продуктів.
Найбільший попит в українок
мають креми для обличчя,
ВВ-креми та засоби з ефектом відлущення Missha.
Флагманські продукти — це
креми Super Aqua Cell Renew
з муцином равлика та Perfect
Cover BB.
На відкритті бутика керівник
роздрібної мережі корейської
косметики Isei Ліліана Ковтунець зазначила: «Missha — це
потужний бренд зі світовою
славою та великою кількістю
шанувальників. З відкриттям
нашого магазину Україна
стала 48-ю країною на гло-

бальній мапі Missha. Бренд
цінують за філософію доступної якості. Красива шкіра, що
сяє, відчуття доглянутості
мають бути доступні людям з
різним доходом. Я впевнена,
що українки заслуговують на
такий бренд».
Назва Missha розшифровується як «Miss Sexy Healthy
Active», а головний меседж —

«Полюби свою шкіру, полюби
свою душу». І сьогодні
можливість полюбити себе
доступна кожній українці.
Ліліана Ковтунець запевняє:
«Продукція Missha і надалі
продаватиметься в мультибрендових мережах, але найбільший асортимент шукайте
в монобрендовому бутику в
столичному ТРЦ Lavina Mall».

ПРО КОМПАНІЮ

У нас працюють висококваліфіковані пілоти з великим
досвідом роботи — понад 10 тисяч годин нальоту. Пілоти
авіакомпанії кожні півроку проходять підготовку на тренажерах Finnair Flight Academy (Гельсінкі, Фінляндія), Swiss
AviationTraining (Цюрих, Швейцарія), Sofia Flight Training
Centre (Софія, Болгарія), а також щорічні обов’язкові курси
підвищення кваліфікації в провідних авіацентрах України. Наші бортпровідники навчаються в «Міжнародному
авіаційному центрі підготовки», а також в Lufthansa Flight
Training і Swiss aviation training.
Головна мета WINDROSE — забезпечення комфорту
і безпеки пасажирів. Легкі та ергономічні інноваційні
екокрісла з красномовною назвою Dragonfly, що розташовані в салонах наших літаків, розроблено на заводі Zodiac
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Aerospace France. Наші літаки регулярно проходять технічне
обслуговування на базі Lufthansa Technik (Софія, Болгарія
та Мальта), Magnetic MRO (Таллінн, Естонія), SR Technics
(Цюрих, Швейцарія); Revima (Руан, Франція), Dublin
Aerospace (Дублін, Ірландія).
Бортове меню авіакомпанії — вкрай важлива складова
нашого сервісу, тому ми приділяємо особливу увагу якості й
асортименту бортового харчування, із залученням кращих професіоналів — австрійської кейтерингової компанії
DO&CO, що гарантує якісний, різноманітний і свіжий
раціон.
WINDROSE запрошує відкрити нові місця! Скористайтеся нашими новими рейсами та відвідайте чарівну Софію,
розкішний Бухарест і цікавий Дніпро!
Ми завжди пам’ятаємо, що відповідальні за Ваше життя в
небі, уважно дослухаємося до будь-яких зауважень, намагаємося уникнути найменших розбіжностей, щоденно самовдосконалюємося, щоб наблизитися до ідеалу.

ТОВ «Авіаційна
компанія «Роза Вітрів»
Центральний офіс:
Україна, 04071, м. Київ,
вул. Щекавицька 30/39, оф.12-13
E-mail: press@windrose.kiev.ua
Контактний центр: +38 (044) 498-77-77
www.windrose.aero

SITA: IEVWRXH
AFTN: UKKKRWXX
ЄДРПО: 32657656

Кримов Сергій
Авіарейси на замовлення (корпоративні, бізнес-рейси, будь-які
перевезення за Вашим бажанням)
+38 (044) 499-97-77; +38 (050) 462-52-83
commerce@windrose.kiev.ua, krymov@windrose.kiev.ua
Толстихіна Ольга
Комерційний директор
+38 (044) 499-97-77
commerce@windrose.kiev.ua, olga.tolstikhina@windrose.kiev.ua
Кочанова Наталія
Начальник відділу маркетингу та реклами
+38 (044) 454-16-24
kochanova@windrose.kiev.ua

* надалі — Авіакомпанія, Компанія

Авіаційна компанія WINDROSE* («Роза Вітрів») була
заснована 28 жовтня 2003 року. Сьогодні вона здійснює
міжнародні туристичні перевезення практично з усіх регіонів України.
• WINDROSE — молода авіакомпанія, що динамічно
розвивається і завжди займає провідні позиції у секторі
чартерних авіаперевезень.
• WINDROSE виконує польоти з базуванням повітряних
суден у різних аеропортах України, пропонуючи пасажирам
зручний розклад.
• WINDROSE робить акцент на високому стандарті якості
бортового харчування на чартерних рейсах. Ми розробили
різноманітні види меню, у тому числі дитяче.
• WINDROSE експлуатує літаки нового покоління:
Airbus-321, Airbus-320, Embraer ERJ-145 EU/EP/LR і обслуговує пасажирів чартерних рейсів на найвищому рівні.
• WINDROSE дбає про привабливий зовнішній вигляд
літаків.
• WINDROSE ставить зручність і комфорт пасажирів вище
за комерційну вигоду. Обслуговування, яке постійно вдосконалюється, стало візитною карткою компанії.
• WINDROSE першою розробила корпоративну уніформу
для льотного складу і наземного персоналу разом із провідним українським дизайнером Андре Таном. Зараз Ви маєте
нагоду бачити її на співробітниках нашої компанії.
• WINDROSE надає пасажирам можливість бронювання
квитків безпосередньо через веб-сайт авіакомпанії.

ПРО КОМПАНІЮ

WINDROSE Airlines was established on October 28,
2003. Today it operates international tourist flights
from almost all Ukrainian regions.
• WINDROSE Airlines is a young airline that is
dynamically growing and taking the leading position in
the sector of charter air transportation.
• WINDROSE Airlines operates flights with the
aircraft based in different Ukrainian airports to offer
convenient flight schedules to its passengers.
• WINDROSE Airlines focuses on high-quality inflight catering on charter flights. We offer you various
types of menus including kids meals.
• WINDROSE Airlines operates the new generation
aircraft: Airbus-321, Airbus-320, Embraer ERJ-145
EU/EP/LR and offers high-level service to its charter
flight passengers.
• WINDROSE Airlines cares of the attractive
appearance of its aircraft.
• WINDROSE Airlines puts the comfort of its
passengers above the commercial profit. Its corporate
pride is the high-end service level that is constantly
improving.
• WINDROSE Airlines was the first to dress its flight
crews and ground personnel in corporate uniform
designed by Andre Tan, Ukraine’s leading fashion
designer. Now you can see it on our flight crew.
• WINDROSE gives passengers the chance to book
tickets directly through the Airline website.
We employ highly-qualified pilots whose flight
experience is over 10,000 flying hours. The pilots of
the air company undergo professional flight simulator

training at the following institutions: Finnair Flight
Academy (Helsinki, Finland), Swiss AviationTraining
(Zurich, Switzerland), Sofia Flight Training Centre (Sofia,
Bulgaria); they also pass mandatory annual recurrent
training at the leading aviation centres of Ukraine. Our
flight attendants are trained at «International Aviation
Training Centre» as well as at «Lufthansa Flight Training»
and at «Swiss aviation training».
The main purpose of WINDROSE is to ensure comfort
and safety of passengers. Lightweight and ergonomic
innovative ecological seats eloquently called «Dragonfly»
in the cabins of our aircrafts are developed by Zodiac
Aerospace, France. Our aircraft routinely undergo
maintenance at the following bases «Lufthansa Technik»
(Sofia, Bulgaria and Malta), «Magnetic MRO» (Tallinn,
Estonia), «SR Technics» (Zurich, Switzerland); «Revima»
(Rouen, France), «Dublin Aerospace» (Dublin, Ireland).
The in-flight menu of the air company is the very
important constituent of our service, therefore we pay
special attention to quality and product range of in-flight
catering, involving the best professionals: the Austrian
catering company «DO&CO» that guarantees highquality, diversified and fresh diet.
WINDROSE Airlines invites you to discover new cities!
Take opportunity of our new flights and visit the charming
Sophia, the magnificent Bucharest and the wonderful
Dnipro!
We always remember that we are responsible for your
life in the sky, carefully heed any comments, try to avoid
smallest disputes, improve ourselves daily in order to
approach the ideal.

87

НАПРЯМКИ

НАПРЯМКИ

НОВІ ПРИГОДИ, НОВІ ВРАЖЕННЯ, НОВІ
МОЖЛИВОСТІ З WINDROSE AIRLINES
Літо — це найкращий час, аби спробувати щось нове, відкрити невідомі для себе країни
і подивитися на життя з нового боку. З компанією Windrose Airlines усі ваші мрії стануть
реальністю

ОДЕСА — МАНЛИВА КРАПКА НА МАПІ
В Одесу непросто дістатися, та ще важче
потім її залишати. Одеса — це вранішній неспішний сніданок у «Компоті»
з ванільним ароматом свіжої випічки,
смачною кавою, бездоганною подачею
улюблених одеських страв під звучання
світлої меланхолії, закоханості та невагомої музики. Це прогулянка сонячною
Рішельєвською, магазин коміксів на
Преображенській, де можна пропасти
до вечора, кав’ярня Жето, фотосесія
на лимані, п’янке повітря із запахом
свободи, обід на літній «Дачі» Сави
Лібкіна, де тебе огортають турботою,
подають каструльку курячого бульйону
з пельменями «Креплах» і найсмачніше
безе Павлова, яке просто тане в роті.
Це і книжковий магазин на Пастера, де
можна годинами розглядати улюблене

видання TASCHEN, і старовинний дворик з виноградом, і ті самі руді валуни
на пляжі… та ще багато іншого.
Це лише початок розповіді, та мусимо
перерватися, аби своєчасно придбати
той самий ЛЕГКИЙ квиток до Одеси на
сайті: windrose.aero
Планове виконання авіарейсів з 4 липня по 29 серпня включно

СПОРЯДЖЕННЯ —
ЗА ПІВЦІНИ!

Скористайтеся знижкою 50 % на
оплату спортивного спорядження!
Знижка доступна в разі перевезення комплекту спортивного спорядження (масою до 32 кг і довжиною
до 300 см) або велосипеда не менш
ніж за 24 години до вильоту рейсу,
якщо ви скористаєтеся онлайн-підтримкою в чаті на сайті авіакомпанії windrose.aero.
Детальнішу інформацію щодо
знижки на оплату спорядження
можна отримати, зателефонувавши на номер
Контактного центру:
+38 (044) 498 77 77

Авіарейси по четвергах
• 7W 131 KИЇВ 05:15 ОДЕСА 06:35
• 7W 132 ОДЕСА 15:40 КИЇВ 17:00

ВІДЧУЙ ПОДОРОЖ НА СМАК
Представляємо оновлене бортове
меню, що стало наслідком обопільного
бажання кейтерингової компанії DO
& CO та Windrose airlines створити
унікальний продукт, який дарує відчуття свята під час подорожі на борту
авіалайнера.
Готуючи для вас збалансовані раціони
з винятково корисними інгредієнтами, ми насамперед дбали про ваше
здоров’я.
Скуштуйте сирний сніданок, зерновий круасан зі слабосоленим лососем,
справжній американський гамбургер,

Авіарейси по неділях
• 7W 131 КИЇВ 11:35 ОДЕСА 12:55
• 7W 132 ОДЕСА 21:45 КИЇВ 23:05
Норма безкоштовного провозу багажу
в преміум-класі становить 30 кг.

БОДРУМ — ТИМЧАСОВИЙ РЕЛАКС
Уяви панораму: море, численні бухти, сади, соснові
бори. Сніжно-білий піщаний пляж з такими ж
білими наметами й легкі завіси, що їх цілує вітер.
Тут можна просто усамітнитися чи споглядати захід
сонця в приємній компанії.
А la carte ресторани: турецький, рибний, італійський, далекосхідний, гриль, теппаньякі.
Розкішні: SPA-салон, сауна, хамам та фінська лазня.
Келих шампанського і фрукти зранку просто в ліжку king-size. Яскраві коктейлі біля басейну вдень та
червоне вино увечері.
Бодрум… Чудове місце для проведення медового
місяця й твого найкращого і незабутнього відпочинку.
Вильоти з аеропорту «Бориспіль» в Бодрум на літаку Airbus А-321 кожного вівторка та п’ятниці, час
польоту становить 2 год. 30 хв.
Вильоти з аеропорту «Дніпропетровськ» кожної
п’ятниці. Час в польоті – 2.25.
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вишукані обіди, дитячий ланч та фітнес-обід для поціновувачів здорового
способу життя.
Ви обов’язково закохаєтеся в чудовий
грін-ланч та надзвичайно смачну східну тортилью, створені з турботою про
ваш вегетаріанський вибір.
Звертаємо вашу увагу на наявність
комплексних меню та комбо-пропозицій, що значно заощадять ваші кошти,
а також на широкий асортимент напоїв, заварної кави та закусок.
Ми прагнемо до ідеалу, тому відкриті
до ваших пропозицій.

ОПЛАТА БАГАЖУ ПОНАД НОРМУ — ОНЛАЙН!
Завчасне бронювання понаднормового
багажу (код XBAG) — 20 USD за кожні
додаткові 10 кг багажу понад норму
(мається на увазі кожні 10 кг або їх частину). Завчасне бронювання перевезення музичних інструментів, спортивного спорядження, зброї та тварин
(коди SPEQ, WEAP, BIKE, PETC) — не
менш ніж за 24 години до вильоту —
застосовується знижка у розмірі 50%
від стандартного тарифу. Завчасне
бронювання перевезення тварин у

багажному відділенні (код AVIH)
загальною вагою до 32 кг — не менш
ніж за 24 години до вильоту — застосовується тариф — 150 USD для тварин
загальною вагою від 10 кг до 20 кг, або
200 USD для тварин загальною вагою
від 21 кг до 32 кг.
Детальнішу інформацію можна отримати, зателефонувавши на номер
Контактного центру:
+38 (044) 498 77 77
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NEW EXPERIENCES, NEW ADVENTURES, NEW
OPPORTUNITIES WITH WINDROSE AIRLINES
Summer is the best time to try something new, explore new countries and look at your life from a new
perspective. With Windrose Airlines all your dreams will come true!

BODRUM — TAKE
A BREAK!

ODESSA — A CALLING SPOT ON THE MAP
Odessa is not so easy to get to and absolutely impossible to leave. Odessa is
leisurely breakfasts at Kompot with a vanilla aroma of fresh bakery, delicious
coffee, impeccable service, Odessa’s signature dishes, and light, melancholic,
weightless music. It’s walks along the sunny Rishelievska Street; a comic bookstore
on Preobrazhenska Street, where you can lose track of time; ZheTo cafe; a
photoshoot on the Liman; the air with a spirit of freedom in it; lunches at Savva
Libkin’s Dacha, where you will be wrapped in care and served with a pot of hot
chicken broth with Kreplach dumplings and the best Pavlova dessert you have
ever tried –– it will melt in your mouth! It’s a bookstore on Pastera Street, where
you can spend hours picking your favourite TASCHEN book; old courtyards with
grapevines; red boulders on the beach… and many other things.
This is just the beginning of your to-do list, but we have to stop here, so that you
would rush to windrose.aero and get your EASY-TO-GET ticket!
Scheduled flights will operate from July 4 to August 29 inclusive.
Flights on Thursdays
• 7W 131 KYIV 05:15 — ODESSA 06:35
• 7W 132 ODESSA 15:40 KYIV 17:00
Flights on Sundays
• 7W 131 KYIV 11:35 — ODESSA 12:55
• 7W 132 ODESSA 21:45 — KYIV 23:05
The free baggage allowance in Premium Economy class is 30 kg.
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Just imagine: a room with a panoramic
view, the sea with many bays surrounded
by gardens and pine trees, white sand
beach with white tents whose light veils
are being kissed by the wind. Here you
can spend some time alone or watch the
sunset in a nice company.
At your disposal there are such a-la-carte
restaurants as Turkish, Fish, Italian,
Middle-East, Grill, Teppanyaki; as well as
luxury spa, hammam and Finnish sauna.
You will enjoy a glass of champagne and
some fruit right in your king-size bed in
the morning, colourful cocktails near the
pool in the afternoon, and red wine at
night.
Bodrum… A perfect place for your
honeymoon and unforgettable vacation.
We operate flights to Bodrum from
Boryspil Airport by Airbus А-321 every
Tuesday and Friday, flight duration
is 2 h 30 min.

TASTE YOUR JOURNEY
We would like to present our new onboard menu, which has appeared as
a result of cooperation of the catering
company DO & CO and Windrose
Airlines, and our shared desire to create
a unique product that would ease you
into the holiday mood during your
travel.
When working on the well-balanced
offers with useful ingredients, we were
first and foremost caring about your
health.
Just go ahead and try: sophisticated
cottage-cheese breakfast, a whole-wheat

croissant with mild-cured salmon, a
real American hamburger, chic lunches,
children’s menu, and fitness lunches for
fans of healthy lifestyle.
You are sure to fall in love with the
delicious green lunch and amazingly
tasty oriental tortilla, cooked with care
about your vegetarian preferences.
There are also set menus and combo
offers for very friendly prices, as well as
a wide selection of drinks, fresh coffee
and snacks.
We are striving after the ideal, so we are
always open to your suggestions!

EQUIPMENT — HALF
FREE!
Use 50% discount to pay for your
sports equipment!
The discount is available in case
of transporting sports equipment
kit (32 kg in weight and 300 cm in
length) or a bicycle not later than
24 hours prior to the departure, if
you have used online support in the
chat on the airline’s site windrose.
aero.
More detailed information as to the
discount on equipment payment can
be received in the Contact Center by
calling: +38 (044) 498 77 77.

Departure from Dnepropetrovsk
airport every Friday. Time in
flight — 2.25.

ONLINE PAYING FOR EXCESS BAGGAGE!
Pre-paid booking of extra baggage (code XBAG) — 20 USD per every 10 kg excess
baggage (or part of excessive 10kg).
In case of booking and paying in advance (at least 24 hours before departure) for
special luggage (musical instruments, sports equipment, weapons and animals —
codes SPEQ, WEAP, BIKE, PETC), a 50 % discount is applied on the standard fare.
In case of booking and paying in advance (at least 24 hours before departure) for
transportation of animals weighing less than 32 kg in the baggage compartment (code
AVIH), the fare is 150 USD for animals with the total weight of 10-20 kg, or 200 USD
for animals with the total weight of 21-32 kg.
More detailed information can be received in the Contact Center by
calling: +38 (044) 498 77 77.
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Регулярні рейси
Виконуються з таких міст:

Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса, Запоріжжя.

Бізнес-рейси та рейси на замовлення
виконуються
з будь-якого аеропорту України.
Крім туристичних перевезень,
авіакомпанія надає послуги
з чартерних перевезень у будь-який
аеропорт світу.

Kharkiv Kharkiv
Lviv

Lviv
Dnipro Dnipro
Zaporizhia
Zaporizhia
Odesa Odesa

Pula
Pula
Ancona Ancona
Split
Split
Tivat

Tivat

Burgas

Burgas

Barcelona Barcelona
Izmir
Izmir
Lamezia-Terme
Lamezia-Terme Patras
Patras
Araxos
Araxos
Bodrum Bodrum
Antalya
Rodos
Heraklion Heraklion

Antalya

Rodos
Larnaca

Larnaca

Sharm elSharm
Sheikhel Sheikh
Hurghada
Hurghada

ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів»
Центральний офіс:
Україна, 04070, м. Київ,
вул. Щекавицька 30/39, оф.12-13
тел.: +38 (044) 492-97-87
Контактний центр: +38 (044) 498-77-77
е-mail: press@windrose.kiev.ua
SITA: IEVWRXH, AFTN: UKKKRWXX, ЄДРПО: 32657656
Київ, аеропорт «Бориспіль»
термінали D, F
тел. : +38 (044) 498-77-77
е-mail: pax@windrose.aero
Львів, аеропорт «Львів»
Термінал, 2-й поверх
тел.: +38 (044) 498-77-77
е-mail: lwo@windrose.kiev.ua
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Дніпро, міжнародний аеропорт «Дніпро»
Аеропорт 42, Термінал, 1-й поверх
тел: +38 (044) 498-77-77
email: agency@dniproavia.com
Харків, міжнародний аеропорт «Харків»
Аеропорт, Термінал А, 2-й поверх
тел.: +38 (044) 498-77-77
е-mail: hrk@windrose.kiev.ua

Одеса, міжнародний аеропорт «Одеса»
Термінал, 1-й поверх
тел.: +38 (044) 498-77-77
е-mail: ods@windrose.kiev.ua
Запоріжжя, міжнародний аеропорт «Запоріжжя»
м. Запоріжжя, вул. Блакитна, 4
Аеропорт, 3-й поверх, офіс 9
тел.: +38 (044) 498-77-77
е-mail: ozh@windrose.kiev.ua
Івано-Франківськ, аеропорт «Івано-Франківськ»
м. Івано-Франківськ, вул. Євгена Коновальця, 264А
тел.: +38 (0342) 72-02-03
е-mail: ifo@rozavitriv.com
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Чартерні рейси

Charter flights

Провідним напрямом діяльності нашої авіакомпанії є організація та виконання чартерних, корпоративних, туристичних і VIP-рейсів з використанням власного парку повітряних
суден, а також брокерські послуги з оренди та використання
повітряних суден інших авіакомпаній.
Багаторічний досвід роботи наших фахівців в організації
авіаційних перевезень дозволяє нам гарантувати якісне виконання замовлень клієнтів.
На рахунку нашої компанії — організація багатьох чартерних авіарейсів у різні точки земної кулі на різних типах літаків. Серед наших клієнтів — відомі спортивні та театральні
колективи, екіпажі морських суден, рятувальні та медичні
команди, бізнесмени і туристичні групи з різних країн світу.

The main line of our airline activity is organization and operation of charter, corporate, tourist and VIP flights using our own
aircraft fleet, as well as providing brokerage services on leasing
and usage of other airlines’ aircraft.
Our specialists’ long-term work experience in air transportation allows us to guarantee quality in completion of our clients’
requests.
Our company’s history includes operation of multiple charter
flights to various destinations around the world on various
aircraft types.
Among our clients there are famous sportsmen and troupes,
rescue and medical teams, businessmen and tourist groups from
different countries of the world.

Контакти:
тел.:
+38 (044) 499-97-77
факс:
+38 (044) 492-97-89
e-mail: charter@windrose.aero

Contact details:
tel.:
+38 (044) 499-97-77
fax:
+38 (044) 492-97-89
e-mail: charter@windrose.aero

Чартери
на регулярній основі
Київ — Пула (Хорватія)

вт, сб

2:25

Kyiv — Pula (Croatia)

Tue, Sat

2:25

Київ — Спліт (Хорватія)

чт, нд

2:30

Kyiv — Split (Croatia)

Thu, Sun

2:30

Київ — Тіват (Чорногорія)

ср, сб

2:25

Kyiv — Tivat (Montenegro)

Wed, Sat

2:25

щоденно

2:45

Kyiv — Heraklion (Greece)

non-stop daily

2:45

пн, пт

2:45

Kyiv — Rhodes (Greece)

Mon, Fri

2:45

пн, ср, пт, сб

3:50

Kyiv — Barcelona (Spain)

Mon, Wed, Fri, Sat

3:50

вт, сб

3:00

Kyiv — Larnaca (Cyprus)

Tue, Sat

3:00

пт

1:50

Kyiv — Burgas (Bulgaria)

Fri

1:50

Київ — Анталія (Турція)

щоденно

2:05

Kyiv — Antalya (Turkey)

non-stop daily

2:05

Одеса — Анталія (Турція)

ср, сб, нд

2:05

Odessa — Antalya (Turkey)

Wed, Sat, Sun

2:05

Львів — Анталія (Турція)

пн, ср, чт, пт, нд

2:05

Lviv — Antalya (Turkey)

Mon, Wed, Thu, Fri, Sun

2:05

Харків — Анталія (Турція)

чт, нд

2:05

Kharkiv — Antalya (Turkey)

Thu, Sun

2:05

Дніпро — Анталія (Турція)

ср, пт, нд

2:05

Dnipro — Antalya (Turkey)

Wed, Fri, Sun

2:05

нд

2:45

Dnipro — Iraklion (Greece)

Sun

2:45

пт, нд

2:05

Zaporizhia — Antalya (Turkey)

Fri, Sun

2:05

Київ — Патри (Греція)

сб

2:01

Kyiv — Patri (Greece)

Sun

2:01

Київ — Анкона (Італія)

сб

2:55

Kyiv — Ancona (Italy)

Sat

2:55

вт, пт

2:40

Kiev — Bodrum (Turkey)

пн

2:25

Kyiv — Izmir (Turkey)

вт, чт, пт, вс

4:05

Kyiv — Sharm el Sheikh (Egypt)

вт, чт

4:05

Dnipro — Sharm el Sheikh (Egypt)

пн, ср, сб

4:00

пн, ср
вт, пт

Київ — Іракліон (Греція)
Київ — Родос (Греція)
Київ — Барселона (Іспанія)
Київ — Ларнака (Кіпр)
Київ — Бургас (Болгарія)

Дніпро — Іракліон (Греція)
Запоріжжя — Анталія (Турція)

Київ — Бодрум (Турція)
Київ — Ізмір (Турція)
Київ — Шарм-еш- Шейх (Єгипет)
Дніпро — Шарм-еш- Шейх (Єгипет)
Київ — Хургада (Єгипет)
Львів — Хургада (Єгипет)
Київ — Ламеція-Терме (Італія)
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Regular charter
flights

Tue, Fri

2:40

Mon

2:25

Tue, Thu, Fri, Sun

4:05

Tue, Thu

4:05

Kyiv — Hurghada (Egypt)

Mon, Wed, Sat

4:00

4:00

Lviv — Hurghada (Egypt)

Mon, Wed

4:00

2:15

Kyiv — Lamezia-Terme (Italy)

Fri

2:15
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Regular flights

Київ — Дніпро

щодня

1:10

Kyiv — Dnipro

non-stop daily

1:10

Київ — Софія (Болгарія)

щодня

2:15

Kyiv — Sofia (Bulgaria)

non-stop daily

2:15

Київ — Бухарест (Румунія)

пн, ср, пт, нд

1:50

Kyiv — Bucharest (Romania)

Mon,Weds, Fri, Sun

1:50

Дніпро – Бодрум (Турція)

пт

2:25

Dnipro — Bodrum (Turkey)

Fri

2:25

Правила поведінки на борту

Rules on board

Як для екіпажу, так і для пасажирів даного авіалайнера
існують певні правила поведінки на борту. Переконливо
просимо вас дотримуватися їх протягом усього польоту.

As for the crew and passengers of an airliner,
there are certain rules of conduct on board. Please
ensure that you comply with them throughout the
flight.

Поведінка Пасажира на борту повiтряного судна не повинна
створювати небезпеку або загрозу іншим пасажирам, речам,
повітряному судну чи екіпажу. Пасажир повинен не заважати екіпажу
виконувати службові обов’язки і зобов’язаний виконувати вказівки
Командира повiтряного судна та екіпажу задля гарантування безпеки
польоту ПС та пасажирів. Пасажир повинен відмовитися від пове
дінки, яка може викликати або викликає протест інших пасажирів.

Passenger’s behavior on board should not endanger
other Passengers, luggage, aircraft or flight crew.
Passenger may not disturb the flight crew’s duty performance, and has to follow the instructions of the captain
and the crew to ensure the in-flight safety of the aircraft
and other Passengers. The Passenger may not behave in
a way that might disturb other Passengers.

З метою забезпечення безпеки польоту Авіакомпанія має
право заборонити або обмежити використання на борту ПС
електронної техніки, мобільних телефонів, переносних комп’ютерів,
портативних магнітофонів та радіоприймачів, CD-плеєрів, передавальних пристроїв, у тому числі іграшок на радіоуправлінні, портативних рацій і т. п. (за винятком пристроїв штучного слуху та електрокардіостимуляторів).

To assure flight safety, the Airline may prohibit
or limit the use of electronic equipment (mobile
phones, laptops, portable recorders and radio receivers,
CD players, transmitting devices, including radio-controlled toys, radio transmitters, etc. (except hearing devices and pacemakers).

1

2

Пасажирам суворо заборонено перебувати на борту ПС у стані
3
сп’яніння (алкогольного, наркотичного або під дією будь-якої
іншої речовини), що може спричинити або становить небезпеку для
інших пасажирів, речей, ПС або екіпажу.
Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту ПС дозволене
лише в обсязі, який пропонує Авіакомпанія у відповідності до класу
обслуговування.

4

Паління на всіх рейсах Авіакомпанії заборонене.

Якщо Пасажир не дотримується встановлених Авіакомпанією
загальних правил перевезення пасажирів, Командир ПС або
представник Авіакомпанії мають право вжити заходів, яких вимагає
ситуація і які вважатимуть необхідними задля попередження неналежної поведінки.
До таких заходів може бути віднесено:
• обмеження пересувань Пасажира по салону повітряного судна;
• висадка Пасажира;
• відмова Пасажирові у посадці на борт ПС у будь-якому з пунктів
на маршруті перевезення;
• передача Пасажира місцевим державним правоохоронним органам;
• застосування до Пасажира заходів адміністративного та громадсько-правового впливу (притягнення до адміністративної відповідальності, позов до суду про відшкодування збитків);
• внесення особистих даних Пасажира до списку небажаних пасажирів
з відмовою у подальших перевезеннях будь-якими рейсами Авіакомпанії на термін від 1 до 10 років.

5

Якщо внаслідок недозволеної поведінки Пасажира Авіакомпанія була
змушена вдатися до певних дій, які спричинили додаткові витрати,
Пасажир зобов’язаний відшкодувати Авіакомпанії ці витрати.
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It is strictly forbidden for all Passengers to stay on
board being affected by alcohol, drugs or any other
substances, that can endanger or endangers other Passengers, their luggage, aircraft or the crew.
Any alcoholic beverages may only be consumed on board
in the amount offered by the Airline depending on the
service class.

3

4

Smoking is forbidden on all flights operated by the
Airline.

Should the Passenger fail to comply with the general rules of Passangers transportation, the captain or
the Airline representative may take measures required by
the situation and considered necessary to prevent improper behavior of the Passenger. Such measures may include:
• Limitation of the Passenger’s movements in the aircraft cabin;
• Disembarkation of the Passenger;
• Non-acceptance of the Passenger on board at any destination
en route;
• Transfer of the Passenger to the local governmental lawenforcement authorities to take relevant measures;
• Administrative and civil measures (bringing to administrative
responsibility, starting a legal action to cover expenses);
• Blacklisting the passenger whereupon this Passenger will not
be accepted on any flight operated by the Airline from 1 to 10
years.

5

If the Passenger’s improper behavior caused the Airline
to take the relevant measures which brought additional expenses, the expenses should be reimbursed by the
Passenger.
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Парк повітряних суден WINDROSE
Windrose Fleet
AIRBUS A321-231
Airbus A321 — середньомагістральний пасажирський літак,
розроблений найбільшим західноєвропейським консорціумом Airbus. Перший літак А321-100 з двигунами V2500
виконав дебютний політ 11 березня 1993 року. Цього ж року
у травні виконав перший політ варіант з двигунами CFM56.

The Airbus A321 is a medium-haul passenger aircraft designed
by Airbus, Western Europe’s lagest aerospace manufacturer.
The first A321-100 performed its maiden flight with engines
V2500 on March 11, 1993. The first flight with CFM56 engines
was in May that year.

Кількість пасажирів.................................................................218
Максимальна висота польоту.......................................12 000 м
Дальність польоту............................................................5600 км
Крейсерська швидкість............................................. 828 км/год
Відстань між кріслами в економічному класі.................. 81 см
Максимальна злітна вага..................... від 89 000 до 93 500 кг

Passenger Capacity....................................................................218
Maximum altitude of flight............................................. 12,000 m
Range of flight..................................................................5,600 km
Cruise Speed................................................................... 828 km/h
Seat pitch in Economy Class................................................. 81 cm
Maximum Takeoff Weight............................. 89,000 to 93,500 kg

AIRBUS A320
Airbus A320 — це одна з найкращих у світі машин для
польотів середньої дальності. Лайнер має принципово нову
конструкцію з елементами останніх розробок і технологій.
Літак відповідає абсолютно всім вимогам для виконання
рейсів у будь-яку точку світу.

Airbus A320 is one of the best aircraft in the world for medium
range flights. The liner has a principally new construction with
the elements of the latest developments and technologies.
The aircraft meets absolutely all requirements for flights to any
part of the world.

Кількість пасажирів.................................................................180
Максимальна висота польоту....................................... 11 900 м
Дальність польоту . ......................................................... 6150 км
Крейсерська швидкість............................................. 840 км/год
Відстань між кріслами в економічному класі.................. 81 см
Максимальна злітна вага............................................. 77 000 кг

Passenger Capacity....................................................................180
Maximum altitude of flight..............................................11,900 m
Range of flight...................................................................6,150 km
Cruise Speed................................................................... 840 km/h
Seat pitch in Economy Class................................................. 81 cm
Maximum Takeoff Weight.............................................. 77,000 kg

EMBRAER ERJ-145 EU/EP/LR
Кількість пасажирів.......................................................49/49/48
Максимальна висота польоту, м.................. 11278/11278/11278
Дальність польоту, км...................................... 2224/2224/2873
Крейсерська швидкість............................................. 833 км/год
Відстань між кріслами в економічному класі...................79 см
Максимальна злітна вага, кг.................... 19990/20990/22000
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Passenger Capacity..........................................................49/49/48
Maximum altitude of flight, m........................ 11278/11278/11278
Range of flight, km............................................. 2224/2224/2873
Cruise Speed................................................................... 833 km/h
Seat pitch in Economy Class.................................................79 cm
Maximum Takeoff Weight, kg..................... 19990/20990/22000
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Affectionately yours WINDROSE!

З любов’ю від WINDROSE!
МЕНЮ НЕБЕСНИХ КУХАРІВ
Гастрономічна насолода дарує найяскравіші відчуття і
спогади. А найкраще, з чого можна почати подорож, — це
висока якість харчування і політ гастрономічної фантазії
на борту літака. Саме тому WINDROSE разом з кухарями
провідної кейтерингової компанії України пропонує вам
вишукане «Меню небесних кухарів» у найкращих традиціях
європейської та середземноморської кухні.
Тим, хто обрав «Меню небесних кухарів», ми запропонуємо
welcome drink (келих шампанського та помаранчевий сік).
Обрані вами страви подадуть на порцеляновому посуді й
доповнять їх, за правилами foodpairing, тихим або ігристим
вином, що найкраще смакуватиме до вашої їжі. Крім того, за
потреби, протягом усього польоту ви зможете насолоджуватися прохолодними або гарячими напоями.

На вранішніх рейсах ми пропонуємо популярний британський сніданок — смачний поживний омлет scrambled eggs, що
приготований на парі, з овочами і кропом, хрустким беконом, томатами черрі, який комбінується із салатом «Фрізе»,
сиром «моцарела» і помідорами, а також легким салатом зі
свіжих сезонних фруктів і ягід з келихом шампанського! Насолоджуйтеся змінами страв. А до гарячого чаю або запашної
кави Вам запропонують малиновий мус із білим шоколадом.
Вдень — час для поживних закусок! Обирайте меню
з трьох страв на свій смак. Наприклад, середземноморська
риба дорада зі смаженою картоплею у куркумі на шпинатній подушці, з помідорами черрі й каперсами у поєднанні
з овочевою закускою з міксом салатів, спаржею на грилі,
помідорами черрі й вишуканим сиром «камамбер», «пармезан» і «чеддер» з оливками «каламата» й десертом «Капучино-мус» із малиною. Ми також подамо Вам теплий духмяний
хліб з вершковим маслом , а ще — спеціально підібране біле
іспанське вино!
Переваги при виборі харчування «Меню небесних
кухарів»:
• на кожному рейсі з вильотами з Києва, Одеси, Харкова, Запоріжжя і Львова гарантовано бронюються крісла у передній
частині салону повітряного судна WINDROSE;
• якісні страви, що готуються безпосередньо перед вильотом;
• welcome drink;
• вино або шампанське в подарунок;
• прохолодні напої, вода, чай/кава — безкоштовно;
• туристичний комплект (плед і подушка — за запитом).
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SKY MENU is a healthy eating menu with a wide variety of dishes, the basic idea of which is to keep the
original taste and healthy properties of food.
SKY CHEF MENU
Gastronomical delight gives us the brightest feelings and
memories. And the best thing you can start your journey with is
a high quality food and flight of gastronomic fantasy aboard. This
is why WINDROSE, together with chefs of the leading catering
companies of Ukraine offer you a sophisticated Sky Chef menu
in the best traditions of European and Mediterranean cuisine.
Those who have chosen Sky Chef menu will be offered a
welcome drink — a glass of champagne and orange juice. The
meals of your choice will be served in a chinaware and will be
complemented, according to the rules of foodpairing, with still
or sparkling wine that tastes best with your dish. In addition, if
necessary, you can enjoy cold or hot drinks throughout the flight.
On the morning flights we offer a popular English breakfast —
delicious nutritious scrambled eggs steamed with vegetables
and fennel, crispy bacon, cherry tomatoes, combined with frize
salad, Mozzarella cheese and tomatoes, and light salad of fresh
seasonal fruit and berries with a glass of champagne! Enjoy
several changes of dishes. And for your hot tea or coffee you will
be offered a raspberry mousse with white chocolate.
Noon is the time for nutritious snacks! Select a menu of
three dishes to your taste. For example, Mediterranean dorado
fish with fried potatoes in turmeric on a spinach pillow with
cherry tomatoes and capers in combination with a vegetable
appetizer of salad mix, grilled asparagus, cherry tomatoes
and delicious Camembert, Parmesan and Cheddar cheese
with Kalamata olives and Cappuccino Mousse dessert with
raspberries. We will also serve you a warm and fragrant bread
with butter, and more — specially selected white Spanish wine!

The advantages of choosing food from Sky Chef menu:
• on each flight departing from Kyiv, Odesa, Kharkiv,
Zaporizhzhia and Lviv the seats in the front part of the
WINDROSE aircraft cabin are guaranteed;
• quality food cooked just before departure;
• welcome drink;
• wine or champagne as a present;
• cooling drinks, water, tea/coffee — free;
• traveller kit (blanket and pillow — upon request).

Надана інформація, що є дійсною на момент виходу журналу, в подальшому може частково змінюватись без попередження

SKY MENU — це меню здорового харчування з широким вибором страв, основною ідеєю якого є
збереження первинного смаку і корисних властивостей продуктів.
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ШВИДКЕ НЕБЕСНЕ
МЕНЮ
Чи знали Ви, що відчуття
смаку змінюється на висоті 10 тисяч метрів? На
підставі цього дослідження ми покращили
наші страви таким чином, щоб їхній смак
на висоті був таким
же бездоганним,
як і на землі. Отже,
скуштуйте наше
нове «Швидке небесне меню», що складається з трьох закусок й основної
страви (птиця, риба або яловичина). Комплексні раціони
з даного меню подаються в екологічно чистому харчовому
посуді — картоні.
Вина, тихі та ігристі, що прекрасно смакуватимуть із основною стравою, можна придбати на борту літаків WINDROSE.
Переваги при виборі харчування «Швидке небесне
меню»:
• на кожному рейсі з вильотами з Києва, Одеси, Харкова,
Запоріжжя і Львова ви гарантовано отримуєте якісне харчування з трьох закусок і основної страви;
• прохолодні напої, вода без газу, а також чай або кава —
безкоштовно;
• плед — за запитом.
Також Ви можете самостійно скласти собі раціон з улюблених страв, які запропоновані на нашому сайті
www.windrose.aero: вітамінний салат, чудовий десерт, свіжі
соки і лимонад, корисний мегасендвіч, холодні закуски. Попередньо замовлені Вами страви готуються у день вашого
вильоту і доправляються на борт літака. Їх сервірують і подають Вам у першу чергу. Зробити попереднє замовлення і
оплатити його можна на сайті авіакомпанії www.windrose.
aero кредитними картами Visa, MasterCard.
Просимо звернути увагу, що у випадку внесення змін або
скасування бронювання менше ніж за 24 години до вильоту
замовлення на харчування не може бути змінене чи перенесене на інший рейс або дату, і вартість харчування не
повертається.

FAST SKY MENU
Did you know that the sense of taste changes at an altitude of
10,000 metres? Based on these findings, we have improved our
dishes so that their taste at an altitude gives the same pleasure
as on the ground. So, taste our new Fast Sky Menu consisting
of three appetizers and the main dish (poultry, fish or beef).
Integrated rations from this menu are served in an ecologically
safe food container — cardboard.
You can buy wines, still and sparkling, which go well with a main
course, aboard of the WINDROSE aircraft.
The advantages of choosing food Fast Sky Menu:
• on each flight departing from Kyiv, Odesa, Kharkiv,
Zaporizhzhia and Lviv you will be guaranteed a quality food
consisting of three appetizers and main course;
• cooling drinks, still water and tea or coffee — free;
• blanket — upon request.
You can also select a snack from among the options offered on
the website www.windrose.aero: vitamin salad, great dessert,
fresh juices and lemonade, healthy mega sandwich, cold dishes.
Your pre-ordered meals are prepared on the day of your
departure and delivered aboard the aircraft. They will be served
to you in the first place. You can make a pre-order and pay for it
on the Airlines’ website www.windrose.aero by credit cards Visa,
MasterCard.
We duly note that in case of changes or cancellation of the
reservation less than 24 hours before departure, the order for
food cannot be changed or transferred to another flight or date
and the cost of food is not subject to refund.

До уваги пасажирів
з харчовою алергією

Note for passengers
with food allergies

Пасажирам, які мають будь-яку алергічну реакцію
на харчові продукти, потрібно зважати на ризики.
Авіакомпанія не несе відповідальності за алергічні
реакції, що можуть бути наслідком вживання харчових
продуктів або контакту з ними під час харчування на
борту.

Passengers who have any allergic reactions to
food, please consider the risks. The Airlines are not
responsible for allergic reactions that may result
from consumption of food or contact with it during taking
meals aboard.
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Пріоритетна реєстрація

PRIORITY Check-in

FAST LINE (FTSB) розширена послуга прискореного
проходження всіх формальностей в а/п вильоту, включаючи пріоритетну реєстрацію та доставку пасажира до ПС
окремим транспортом (тільки в ап Бориспіль) — зустріч
пасажира на стійці реєстрації («Priority check-in»/«Premium
class») та персональне супроводження на всіх етапах контролю, прискорене проходження контролю на авіабезпеку
та паспортного контролю, пріоритетна посадка на борт
ПС, що включає доставку пасажира до трапа ПС окремим
транспортом.
Вартість послуги: 50 USD за 1 пасажира OW віком від 12ти
років та/або 25 USD за 1 пасажира OW віком від 2х років до
12ти років.

FAST LINE service (FTSB) is an extended FAST TRACK
service including priority check-in and priority on-board aircraft
delivery (only at Boryspil airport): meeting of passenger(s) by
airline representatives at "Priority check-in"/"Premium class"
check-in counter, personal assistance to speed up passport &
custom control procedures at the airport of departure, priority
boarding including transportation of the passenger to the
aircraft by separate transport.
The service fee is 50 USD per OW passenger aged over 12 and/
or 25 USD per OW passenger aged 2-12.
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Спеціальне небесне меню Special Sky menu

Seat Reservation

Seat Reservation

«Спеціальне небесне меню» надає можливість замовлення
спеціального харчування відповідно до медичних і вікових
показань, а також відповідає вимогам представників різних
релігій.
Згідно з медичними показаннями:
- дієтичні: страви, що не містять глютену, страви, що не
містять лактозу, низькокалорійні страви, страви з низьким
вмістом солі, страви з низьким вмістом холестерину, діабетичні страви;
- вегетаріанські: веганські страви, лактовегетаріанські страви, харчування з морепродуктами, вегетаріанське азійське
(індійське) харчування.
Згідно з вимогами представників різних релігій:
- кошерні страви;
- халяльні страви;
- індуїстські (невегетаріанські) страви.
Згідно з віковими показаннями:
- дитяче харчування;
- харчування для немовлят.
Усі страви мають оптимальну калорійність, вміст білків,
вітамінів і мінеральних речовин. Раціони спеціального
меню відповідають загальним стандартам IATA.
Спеціальне харчування доступне на всіх чартерних рейсах з
вильотом з аеропорту Київ/Бориспіль та аеропортів Одеси,
Дніпра, Харкова та Львова. Зверніть увагу, що на рейсах з
вильотом з аеропортів Одеси,
Дніпра, Харкова та Львова
асортимент страв обмежений.
Замовлення раціонів спеціального харчування відбувається
мінімум за 12 годин до вильоту.
Вартість спеціального харчування слід уточнювати у туроператора або на сайті авіакомпанії.
Спеціальне харчування на рейсах, де, за стандартом, надаються лише напої, також уточнюйте
у туроператора або на сайті авіакомпанії : www.windrose.aero.

Послуга «Бронювання місця» включає попереднє
бронювання найбільш бажаних та зручних місць на борту
літака за додаткову плату.
Відтепер пасажири мають змогу заздалегідь забронювати
місця в салоні літака (в тому числі — місця підвищеного
комфорту, розташовані поблизу аварійних виходів) під час
придбання квитків у туристичного оператора/ компанії,
та на сайті www.windrose.aero з допомогою онлайн-сервісу
Додаткові послуги.
Вартість послуги «Бронювання місця»:
• бронювання місць у перших трьох рядах носової частини
літака або в аварійному ряді (з дотриманням обмежень
по розсадці в аварійних рядах, вказаних у системі
бронювання) — 30 у. о. ;
• бронювання у будь-яких інших бажаних місцях у салоні
економ-класу ПС міжнародні напрямки — 7 у. о;
• бронювання у будь-яких інших бажаних місцях у салоні
економ-класу ПС внутрішні напрямки — 6 у. о
Вартість вказана на одному сегменті рейсу.

«Seat Reservation» Service includes the advance booking of
most favorable and comfortable passenger seats onboard for extra cost.
From now on passengers have the unique opportunity to book
the seats on board (including emergency exit rows) via tour operator / travel company or on www.windrose.aero via Additional
service.*
Cost of the «Seat Reservation» service:
• booking of seats of the first three rows in the fore body of the
plane or in the exit row (complying with the restrictions as to
seating in exit rows, specified in the booking system) — 30 CU*;
• booking of any other desired seats in the economy class cabin of
the aircraft international flights — 7 CU;
• booking of any other desired seats in the economy class cabin of
the aircraft domestic flights — 7 CU.
The cost is indicated for one segment of the flight.

Звертаємо вашу увагу! Надання таких додаткових
послуг може бути обмежене. Детальніше — за телефоном
Контактного центру: +38 (044) 498-77-77 або на сайті
www.windrose. aero.
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The menu can be ordered at travel company office/in
Contact Center (044) 498-77-77
while booking your flight.
Please note! Providing such additional services may be
limited. More details — in Contact Centre: +38 (044) 49877-77 or on the website www.windrose.aero.

*While booking Additional services the price stated in c.u. (currency units)
will be specified in UAH at the exchange rate on the current payment day. Price
is stated per one person and includes only one-way flight service.

Надана інформація, що є дійсною на момент виходу журналу, в подальшому може частково змінюватись без попередження

Замовляйте харчування під час бронювання квитків у
туристичних компаніях та в Контактному центрі авіакомпанії за телефоном: (044) 498-77-77.

Special Sky menu enables you to order special meals in
accordance with your health and age demands as well as it
meets the requirements of different religions.
Special Sky menu is classified in accordance with the
medical parameters as follows:
- dietary meals: gluten-free meals, no-lactose meals, low-calorie
meals, low-salt meals, low-cholesterol meals, diabetic meals;
- vegetarian meals: vegetarian meals, lactovegetarian meals,
fish and seafood meals, vegetarian Asian meals.
Special Sky menu that meets the requirements of
different religions is classified, as follows:
- kosher meals;
- meals for Muslims;
- Hindu meals (non-vegetarian).
Special Sky menu in accordance with age parameters is
classified, as follows:
- children’s meals;
- baby meals.
All meals have optimal energy value, protein, vitamin and
mineral content. Special menu meets IATA standards.
Special Sky menu is available on all charter flights departing
from the Kyiv/Boryspil Airports and the airports of Odesa,
Dnipro, Kharkiv and Lviv. Please note that for flights departing
from the airports of Odesa, Dnipro, Kharkiv and Lviv the range
of meals is limited. Special meals shall be ordered at least
12 hours prior to the
scheduled departure
time. Please check the
cost of special food with
the tour operator or on
the Airlines’ website.
Check the availability
of special meals with
the tour operator, when
you deal with the flights,
where only drinks are
provided, or refer to the
Airline’s website:
www.windrose.aero.
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Акційну пропозицію з попереднього замовлення
бортового харчування подовжено до 26 жовтня 2019 р.
Не гайте часу! Замовляйте смачний переліт!
При замовленні базової страви (холодної закуски чи сендвіча)
отримуйте в подарунок десерт або вино!

Холодна закуска та десерт у подарунок
Холодна закуска «Роли з лосося».
Десерт «Панна Котта» з білого шоколаду
у подарунок
Код харчування CISK
11 у.о.

Холодна закуска «М’ясне асорті з сиром».
Десерт «Штрудель з ванільним соусом» у
подарунок
Код харчування CLSK
9 у.о.

Сендвіч / шинка царська і «моцарела»
«Мегабагет».
Десерт «Чізкейк вишневий» у подарунок.
Код харчування SESK
7 у.о.
Сендвіч «Круглий бублик».
Десерт «Хвилі Дунаю» у подарунок.
Код харчування SBSK
7 у.о.

Хлібець ростбіф.
Десерт «Крамбл з вишнею» у подарунок.
Код харчування SHSK
6 у.о.

Хлібець з качкою.
Десерт «Хвилі Дунаю» у подарунок.
Код харчування SISK
6 у.о.

Холодна закуска та вино у подарунок
Холодна закуска «Європейський сніданок».
Десерт «Крамбл з вишнею» у подарунок
Код харчування CESK
9 у.о.

Сендвіч / «Мегабургер» зі шпинату.
Десерт «Тірамісу» у подарунок.
Код харчування SCSK
7 у.о.

Холодна закуска «М’ясне асорті».
Вино червоне у подарунок
Код харчування CGSK
8 у.о.

Холодна закуска «Тартар з лосося».
Вино біле у подарунок.
Код харчування CHSK
14 у.о.

Сендвічі та десерт у подарунок
Сендвіч / булка чорна «Мегабургер».
Десерт «Хвилі Дунаю» у подарунок.
Код харчування SDSK
7 у.о.
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Холодна закуска «Тарілка сирна велика».
Вино біле у подарунок.
Код харчування CKSK
14 у.о.
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Пріоритетна реєстрація
в аеропорту
Пріоритетна реєстрація — опція, що дозволяє пройти
реєстрацію позачергово за стійкою позначеною Priority
check-in в аеропорту вильоту.
• В аеропорту Бориспіль — пасажир підходить без черги до
окремо виділеної стійки з написом «Priority check-in»;
• в аеропорту Бориспіль/Пула/Барселона (на рейсах з
преміум-класом) — пасажир економ-класу з придбаною
послугою PRSK підходить без черги до окремо виділеної
стійки з написом «Premium class» або «Business class»;
• в інших аеропортах (навіть за умови черги на усіх відкритих стійках реєстрації) пасажир з придбаною послугою
PRSK підходить без черги до однієї з стійок з написом
«Priority check-in».
Вартість послуги з аеропорту Бориспіль, Львів, Запоріжжя,
Харків, Дніпро, Тіват, Родос, Бодрум, Барселона — 10 USD
за 1 пасажира в одну сторону, з аеропорту Анталія, Шармель- Шейх, Ізмір, Хургада — 25 USD за 1 пасажира в одну
сторону, з аеропорту Ларнака — 35 USD за 1 пасажира в
одну сторону.

Priority check-in at the airport
Fast Track

Послуга включає супровід пасажирів представниками
авіакомпанії для швидкого проходження основних
процедур реєстрації на рейс в закордонному аеропорту
вильоту. До послуги Fast Track входить зустріч пасажирів
представниками компанії під час реєстрації за стійкою
реєстрації та сприяння прискореному проходженню
митного і паспортного контролю в аеропорту вильоту.
Порядок поширення послуги Fast Track:
• при вильоті з аеропорту Бориспіль — зустріч пасажира
на стійці реєстрації («Priority check-in»/«Premium class»)
та персональне супроводження на всіх етапах контролю,
прискорене проходження контролю на авіабезпеку та
паспортного контролю - 30 у.о за 1 пасажира OW віком від
12ти років, та/або 15 у.о за 1 пасажира OW віком від 2х років
до 12ти років;
• в аеропорту Дніпро послуга надається разом з послугою
обслуговування у VIP-залі 1 та включає доставку до ПС
окремим транспортом, а також стоянку автомобіля і
можливість перебування супроводжуючих осіб до моменту
посадки на борт — 80 у.о/pax;
• в аеропорту Харків послуга надається на стійці реєстрації
позачергово — 35 у.о/pax;
• в аеропорту Анталія — окремий вхід в аеропорт (з написом
VIP Lounge Entrance) з окремою стійкою реєстрації та
пунктами паспортного контролю та контролю на безпеку —
80 у.о/pax.
Бронювання послуги обов’язкове не пізніше ніж за
24 години до здійснення рейсу.
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Fast Track

The service includes accompanying of passengers by The Airline
representatives for more expedited check-in and control procedures at an overseas airport of departure. Fast Track service
involves meeting passengers by the Airline representatives
during check-in procedure and ensuring expedited passport and
customs control at the airport of departure.
The order of distribution of Fast Track service is as follows:
• For passengers traveling from Boryspil airport — meeting at
the "Priority check-in"/"Premium class" check-in counters and
personal assistance by airline representatives after check-in
procedure, including sped-up passport & custom control procedures — 30 USD per OW passenger aged over 12, and/or 15 USD
per OW passenger aged 2-12;
• At Dnipro airport the service is provided together with VIP
lounge 1 service and includes transportation to the aircraft by
separate transport, as well as car parking, and possibility of
being accompanied by the accompanying persons up till the
boarding — 80 USD;
• At Kharkiv airport the service is provided at the check-in
counter on a priority basis, without waiting in line — 35 USD;
• At Antalya airport there is a separate entrance to the airport
(saying VIP Lounge Entrance) with a separate check-in counter
and passport and security control points — 80 USD.
Reservation of this service is to be made at least 24 hours prior

to the scheduled flight.

Priority check-in is an option that allows registering without
waiting in line, using the Priority check-in front desk at the
departure airport.
• At Boryspil airport the passenger goes to “Priority check-in”
counter without waiting in line;
• At Boryspil/Pula/Barcelona airports (for flights with Premium class) the Economy class passenger who purchased PRSK
service goes to a separate counter saying "Premium class" or
"Business class" without waiting in line;
• At other airports (even if there are lines at all the open checkin counters) the passenger who purchased the PRSK service
goes through one of "Priority check-in" counters without waiting
in line.
The service fee for the passengers traveling from Boryspil, Lviv,
Zaporizhia, Kharkiv, Dnipro, Tivat, Rhodes, Bodrum, Barcelona
airports is 10 USD per passenger one-way; from Antalya, Sharm
El Sheikh, Izmir, Hurghada airports — 25 USD per passenger
one-way; from Larnaca airport — 35 USD per passenger one-way.

Послуги преміум-класу

Інформуємо Вас про відкриття продажів місць у преміумкласі (W) на рейсах до Хорватії (KBP-PUY-KBP d2,4,6,7) та
Іспанії (KBP-BCN-KBP d1,5).
Обслуговування пасажирів преміум-класу включає в себе
розсадку у окремому салоні в передній частині ПС (перші
4 ряди з можливістю безкоштовного вибору конкретного
місця при онлайн-реєстрації), реєстрацію пасажирів в
аеропорту в першочерговому порядку (стійки «Premium
class»/«Priority check-in»), індивідуальне обслуговування
пасажирів з наданням гарячого або холодного бортового
харчування (в залежності від часу вильоту рейсу) та
напоїв (чай, кава, негазована вода, сок в асортименті),
висадку пасажирів в пріоритетному порядку, підвищену
безкоштовну норму перевезення багажу (30 кг).
Бажаємо Вам нового рівня комфорту на рейсах Windrose!

Premium Class Service

Herewith we would like to inform you that we started selling
Premium Class seats (W) on our flights to Croatia (KBP-PUYKBP d2,4,6,7) and Spain (KBP-BCN-KBP d1,5).
Premium Class passenger service includes seating in a separate
cabin in the front part of the aircraft (first 4 rows with a possibility of free selection of specific seats during online check-in),
priority check-in («Premium class»/«Priority check-in» counters), individual service of hot or cold onboard meals (depending
on the time of the flight departure) and drinks (tea, coffee, still
water, selection of juices), priority disembarkation, priority
baggage allowance (30 kg).
We wish you a new level of comfort on Windrose flights!

Prime Wind

Пакет Prime Wind надає можливість придбання кількох
додаткових послуг одночасно, а саме:
• Fast Line, що включає Fast Track, від початку реєстрації за
стійкою, та окремий автобус для доставки пасажира на борт
літака.
• Вибір місця в салоні літака.
• Sky Chef menu.
• Business Lounge.
Вартість пакету при вильоті з аеропорту Бориспіль: 150 у. о.

Prime Wind

Prime Wind gives an opportunity to purchase several additional
services at the same time they include:
• Fast Line which at includes Fast Track from the check-in at the
check-in counter, and the individual bus to take the passenger
on board the aircraft.
• Choosing a seat in the passenger cabin.
• Sky Chef menu.
• Business Lounge.
Package cost when departing from Boryspil airport: 150 CU.
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WINDROSE News
Щоб ваш відпочинок розпочався ще на борту літака, WINDROSE Airlines з любов’ю
до своїх пасажирів пропонує нові концепції додаткових послуг:

Перевезення дитини без
супроводу
Усі напрямки польотів — 50 у.о за
одного пасажира в одну сторону.

WINDROSE News

To start relaxing straight on board, WINDROSE Airlines cherishingly offer
the new concepts of additional services to their passengers

SKY Party

Carrying an unaccompanied child

SKY Party

Пакет преміум SKY Party включає урочисте винесення
торту, частування шампанським, святкове привітання від
екіпажу та командира літака. Послуга надається на рейсах
вильоту з України. Вартість послуги 50 у.о за одного пасажира в одну сторону. Передзамовлення обов’язкове за 24
годин до виконання рейсу.
Пакет економ SKY Party — святкове привітання пасажира на борту літака від екіпажу та командира ПС. Вартість
послуги 20 у.о за одного пасажира в одну сторону.

All flight destinations — 50 CU for one passenger one way.

Sky Party premium package includes ceremonial bringing
in the cake and celebratory champagne, greetings from the
cabin crew and the captain. The service is provided on flights
departing from Ukraine. Pre-order is necessary 24 hours before
the flight. The service is provided for the flights departing from
Ukraine. Cost of the service — 50 CU for one passenger one way.
Pre-order is necessary 24 hours before the flight.
Economy SKY Party package — festive congratulation
onboard the plane from the crew and the Captain. Cost of the
service — 20 CU for one passenger one way.

Додаткова послуга SKY Flowers
WINDROSE Airlines вводить нову концепцію SKY
Flowers — доставки вишуканого букета свіжих троянд
для пасажира прямісінько на борт літака, щоб привітати з
будь-якою визначною подією або ж просто зробити приємний сюрприз близьким та коханим людям.
Бронювання SKY Flowers доступне на рейсах вильоту та прибуття до аеропорту
Бориспіль (КВР).
Sky flowers (7 троянд): усі
напрямки польотів, окрім
напрямків з Європи до
України — 20 у.о за одного пасажира в одну
сторону; з Європи
до України, — 20 у.о
за одного пасажира в одну сторону.
Sky flowers
(15 троянд):
усі напрямки
польотів — 35 у.о
за одного пасажира в одну сторону.
Послуга бронюється не пізніше ніж
за 24 години до виконання рейсу. Сервіс
поширюється на одну людину
та розрахований за переліт на
одному сегменті рейсу.
YOUR
WIND
110
110 YOUR
WIND

Optional service SKY Flowers

Послуга «Бізнес-зал»
Це ексклюзивна можливість комфортного й приємного
очікування пасажира у бізнес-зоні. Забронювавши послугу
«Бізнес-зал», пасажир на реєстрації отримує запрошення,
на підставі якого здійснюється обслуговування у бізнес-зоні
аеропорту. Забронювати послугу можна на етапі придбання
квитків у туристичного оператора / компанії та на сайті
www.windrose.aero.
Порядок вартості обслуговування у бізнес-залі при вильоті:
• в а/п Бориспіль, Львів — 20 у.о за одного пасажира в одну
сторону;
• в а/п Запоріжжя — 7 у.о за одного пасажира в одну сторону;
• в а/п Одеса, Харків, Спліт, Пула — 30 у.о за одного пасажира в одну сторону;
• в а\п Анталія, Шарм-ель-Шейх, Бодрум, Даламан, Ізмір,
Бургас, Барселона, Ларнака — 60 у.о за одного пасажира в
одну сторону;
• в а/п Тіват, Іракліон, Родос - 70 у.о за одного пасажира в
одну сторону.

WINDROSE Airlines add a new concept of SKY Flowers —
delivering magnificent bunch of fresh roses for the passenger
directly on board the aircraft to congratulate on any important
event or just to make a pleasant surprise to relatives and
beloved ones. To create the feeling of surprise, the greeting with
a bunch of flowers is performed by the crew of the Airline after
departure. For the details, please visit our site.
SKY Flowers booking is available for the flights
departing and arriving at Boryspil airport (KBP).
Sky flowers (7 roses): all flight destinations, except for those
from Europe to Ukraine — 20 CU for
one passenger one way; from
Europe to Ukraine — 20 CU
for one passenger one way.
Sky flowers (15
roses): all flight
destinations — 35 CU
for one passenger one
way.
The service is booked
not later than 24
hours before the
flight. The service
applies to one person
and is calculated for
one flight segment.

Business Lounge Service
It’s an exclusive opportunity for passengers to have a
comfortable and pleasant staying in the business area of the
airport before starting their trip with us.
When booking Business lounge service passengers get the
invitation to the business area of the airport upon the check-in
procedure.
Service could also be booked via tour operator / travel company
or on www.windrose.aero.
Business lounge fees at the airport of departure, per passenger,
one-way:
• Boryspil, Lviv airports — 20 USD;
• Zaporizhia ariport — 7 USD;
• Odesa, Kharkiv, Split, Pula airports — 30 USD;
• Antalya, Sharm el Sheikh, Bodrum, Dalaman, Izmir, Burgas,
Barcelona, Larnaca airports — 60 USD;
• Tivat, Heraklion, Rhodes airports — 70 USD.
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Наші партнери Our partners
TEZ TOUR
Тел./факс: +38 (044) 495-55-05
E-mail: book@teztour.com.ua
www.teztour.ua

TPG — Travel Professional Group
Київ, вул. Червоноармійська, 34, оф. 201-205
Тел.: +38 (044) 289-33-55
www.travelpro.com.ua

TUI Ukraine
Київ, вул. Вадима Гетьмана, 1, офіс 1027
Гаряча лінія: +38 (044) 401-08-08,
(0800) 500-394
www.tui.ua

Орбіта
Київ, вул. Ділова, 6, офіс 1
Тел.: + (067) 230-90-77
www.orbita.ua
Coral Travel
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 24
Тел.: +38 (044) 495-8-282
Факс: +38 (044) 495-8-283
Е-mail: info@coraltravel.ua
www.coraltravel.ua

РОЗА ВІТРІВ
Київ, вул. Воздвиженська 40, оф.1
Тел.: +38 (044) 495-00-55
Факс: +380 (44) 303-9436
Моб.: +380 (66) 447-6497
www.rozavitriv.com
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Туроператор PEGAS TOURISTIK
Київ, вул. Харківське шосе, 201-203
литера 2А, 14-й этаж
Тел.:+380 (44) 300-1-333
e-mail: sales@pegast.com.ua
pegast.com.ua

KOMPAS
Київ, пр-т Героїв Сталінграду 26А
Тел.: +380443336789,
Моб.: +380670076789
www.kompas.travel

