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2003 - 2018 РІК
ПІВДЕННА АМЕРИКА

JUB

ЄВРОПА
Форлі, Мілан, Неаполь, Верона, Бергамо, Ріміні,
Більбао, Малага, Аліканте, Барселона, Валенсія, Пальма де Мальорка,
Пловдив, Попрад, Куусамо, Лісабон, Фаро, Вільнюс, Ужгород, Львів,
Одеса, Донецьк, Луганськ, Івано-Франківськ, Таллінн, Харків, Подгориця,
Кіттіла, Рованіемі, Кишинів, Мальта, Спліт, Пула, Тіват, Париж,
Марсель, Монпельє, Лондон, Іракліон, Араксос, Женева, Канни, Ніцца,
Сіон, Афіни, Араксос, Інсбрук, Зальцбург, Відень, Цюріх, Мюнхен, Прага,
Софія, Бухарест, Варна, Бургас, Тбілісі, Батумі

АФРИКА
Хургада, Шарм-ель-Шейх, Таба, Луксор, Джуба, Туніс,
Дахла, Занзібар

АЗІЯ
Алмати, Анталія, Стамбул, Бурса, Ізмір, Кіпр, Тель Авів, Дубай,
Мале, Лахор, Ісламабад, Шарджа, Карачі, Сиалкот, Ер-Ріад, Джидда,
Абу-Дабі, Маскат, Мултан, Коломбо, Бангкок, Шрі Ланка, Баку

ВСТУПНЕ СЛОВО

Ваша
безпека —
наш
пріоритет
Володимир Каменчук,
генеральний директор WINDROSE
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Розповідаючи про ювілей компанії, мені
не хочеться оперувати сухими цифрами і
фактами, хоча нам справді є чим пишатися. Але авіакомпанія WINDROSE — це
передусім не літаки, не повітряні милі і
навіть не міжнародні сертифікати. Це —
люди, які своїми прагненнями, професіоналізмом, відповідальністю і любов’ю
до власної справи відкривають небо
для тисяч наших пасажирів, даруючи
їм можливість подорожувати безпечно, з відчуттям надійності, комфорту і
справжньої сімейної турботи.
Для нас 15-річний ювілей — це сімейне свято, адже коли ми говоримо, що
WINDROSE — велика родина, то не перебільшуємо. Дружна, сповнена натхнення
й ентузіазму наша авіакомпанія, як і годиться міцній родині, зростає, обстоює
власні цінності і цілковито віддається
спільній меті. А ще — завжди прагне
більшого.
Лише уявіть: від початку заснування
кістяк команди WINDROSE складався
всього із семи осіб! Погодьтеся, небагато. Але це були люди, які щиро вірили
в успіх того, що роблять, і докладали

WELCOME WORD

максимум зусиль для реалізації власних ідей. Це справді було 7 «Я» — семеро
об’єднаних однією справою особистостей із багаторічним досвідом роботи
в авіації, невичерпним натхненням та
вірою в успіх. Тож цифра 7 стала нашим
щасливим талісманом. Відтоді кількість
талановитих, відданих власній справі
людей у WINDROSE зросла у понад сто
разів! Нині у колективі авіакомпанії
працює 741 особа, але ми, як і раніше, залишаємося однією міцною родиною, що
має спільні мету, цінності та мрії. І навіть
одне велике серце на всіх. Серце, сповнене любові до авіації і готове дарувати цю
любов нашим пасажирам.
Я вітаю вас, шановні колеги! На кожній сторінці ювілейного Your Wind ви
знайдете чимало знайомих облич, облич
героїв нашої компанії, творців історії
WINDROSE. У цьому номері ми розповідаємо про наші перемоги, позитивні зміни та значущі досягнення. І будьте певні,
ними я завдячую (чи ми завдячуємо?)
кожному з вас!
Наша історія — це ми!

Your safety
is our
priority
Volodymyr Kamenchuk,
WINDROSE CEO

Speaking about the company’s anniversary, I would like to avoid talking
figures, even though we do have much
to be proud of. However, WINDROSE
is first and foremost not about planes,
air miles, or even international certificates. It’s about people, who, with
their aspirations, professionalism,
responsibility and passion for their
work, open the sky for thousands of
our passengers, giving them an opportunity to travel safely, with a sense of
security, comfort and family-like care.
Actually, it won’t be an exaggeration to say that for us this 15th birthday is a family holiday. United, full of
inspiration and enthusiasm, our airline, just like a big close-knit family,
is growing, defending its values and
fully devoting itself to the common
cause. And what is more — we always
aim higher.
Just imagine: when WINDROSE
was founded, there were only seven
people on the team! Not too many, you
must agree. But those seven individuals genuinely believed in what they

were doing and did their best to implement their ideas. They had common
vision, long-term experience in aviation, inexhaustible inspiration and
commitment to succeed. This was how
the number «7» became our good luck
charm. Since then the WINDROSE
staff of talented, dedicated employees
has grown over one hundred times!
Today we are 741, but just as before,
we remain one close family, with common goals, values and dreams. And
with one big heart, filled with love for
aviation and ready to share this love
with our passengers.
So let’s celebrate, my dear colleagues! On the pages of Your Wind
anniversary issue you will find many
familiar faces, the ones of our company’s heroes — creators of WINDROSE
history, as well as stories of our victories, positive changes and significant
achievements. And rest assured — I
(or rather, we!) owe those to each of
you!
Our history is who we are!
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ТОДІ І ЗАРАЗ

МИТІ
ІСТОРІЇ
НЕБО ЗАХОПЛЮЄ ВСІХ, МРІЯ МАТИ КРИЛА ВАБИТЬ ЛЮДСТВО, А ЛІТАКИ,
ВТІЛЮЮЧИ ЦЮ МРІЮ, ТАК І ЗАЛИШАЮТЬСЯ ХИМЕРНИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ,
ЩО ДОЛАЮТЬ ЗАКОНИ ТЯЖІННЯ. ДЛЯ БАГАТЬОХ ЛЮДЕЙ АВІАЦІЯ
ЗАЛИШАЄТЬСЯ ЛИШЕ МРІЄЮ І ЗАХМАРНОЮ МЕТОЮ, АЛЕ ДЕХТО ПРИСВЯЧУЄ ЇЙ
ЖИТТЯ, І В НАГОРОДУ ВІДКРИВАЮТЬСЯ ТАЄМНИЦІ ЦЬОГО НЕБЕСНОГО РЕМЕСЛА.
Володимир Каменчук — генеральний директор
Windrose — вирішив стати пілотом після того, як у дитинстві прочитав книжку про відважного льотчика
Маресьєва. Володимир навіть вступав до військового
льотного училища, але передумав ставати військовим
і подався в пілоти цивільні. Тут його спіткала невдача, на льотний факультет його не взяли. Смуток був
таким глибоким і безмежним, що хлопець приречено
пішов навчатися на факультет, куди його взяли. Навіть назву не одразу запам’ятав, здається, «Перевезення». Через багато років Володимир скаже: «Як добре,
що тоді так сталося». Все ж таки виверти долі часто
бувають щасливими, щоправда, ми починаємо це розуміти лише згодом. Закінчивши Київський інститут
інженерів цивільної авіації, Володимир потрапив на
роботу в державну авіакомпанію «Авіалінії України»
(це була та частина колишнього аерофлоту, яка на момент розпаду Радянського Союзу залишилася на території України). Своїм учителем він вважає легенду
аерофлоту, а потім і «Авіаліній України», людину, яка
майстерно і практично самотужки складала мережу
маршрутів для всього Радянського Союзу, а потім для
всієї України, Молочкова Євгена Маратовича. Це майстер своєї справи, освічена, але дуже скромна і неймовірно тактовна людина.
Олена, дружина Володимира, народилася в Борисполі — місті, про яке розповідають, що там мало не
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в кожному дворі паркуються літаки. Тож їхня зустріч
була спланована долею. Сталося це в державній авіакомпанії «Авіалінії України». Володимир тоді очолював відділ чартерних перевезень. Олена на той час
працювала економістом у комерційному відділі Бориспільського авіапідприємства. Коли відбулася реорганізація державної компанії, вони опинилися в одному
відділі.
Це був складний і водночас цікавий час. Україна
тільки починала свій самостійний шлях як держава
і вчилася працювати в умовах зародження ринкової
економіки. Багато чого потрібно було робити по-новому, доводилося вчитися господарювати, а не тільки виконувати «плани», спущені згори. Про чартерні перевезення тоді ніхто не чув і навіть не уявляв що це таке.
Завдання порахувати вартість рейсу в декого викликала стійкий переляк. Але за 7 років роботи в «Авіалініях України» Володимир пройшов нелегкий, але успішний шлях і став «головним з чартерів». Часи були
складні, компанію хитало і трясло, іноді доводилося
возити екіпажі в аеропорт на власному автомобілі, бо
регулярні рейси ще так-сяк забезпечувала компанія,
але до чартерів руки не доходили. Проте то був безцінний досвід. Професіоналізму та вміння розрулювати
складні й заплутані ситуації навчився саме там.
Потім була робота в новоствореній приватній
компаній, що з’явилася на початку 2000-х років. Ак-

тивним учасником створення цієї компанії якраз був
Володимир. Компанія стрімко й успішно розвивалася,
але в певний момент стало зрозуміло, що цінності, які
сповідували власники компанії, дуже відрізнялися від
тих, які сповідував сам Володимир. Довелося ці розбіжності усунути радикально, Володимир з дружиною
звільнилися з роботи.
Після звільнення подружжя поїхало на відпочинок у Трускавець. Олена чекала на дитину. То був чудовий час, нарешті настали справжні вихідні... І хоча
відпочинок був нетривалим, та Олена й Володимир
досі згадують його з насолодою і теплом.
Коли повернулися додому, зрозуміли, що відпочивати добре, але на відпочинок треба ще заробити...
Володимир, недовго роздумуючи, почав організовувати власну компанію. Ні великих коштів, ні впливової
підтримки не було. Та була мрія створити власну авіакомпанію. Володимир розцінив це як шанс, дружина
підтримала.
«Цікавим був вибір назви «Роза вітрів», — згадує
Володимир. — Для мене як для авіатора це був суто
авіаційний термін, пов’язаний з аналізом напрямку
вітрів для побудови злітних смуг. Але вектори рози вітрів розходяться значно ширше — вона застосовується
як в морській навігації, так і в будівництві автомобільних доріг, плануванні міст тощо».
Багато хто досі не вірить в те, що компанія виросла
«на рівному місці», досі шукає таємних спонсорів. На
думку самих засновників, компанія відбулася завдяки професіоналізму, впевненості в тому, що рано чи
пізно робота буде, замовники прийдуть, а команда з
усім впорається. Так і сталося: спочатку були разові
замовлення від колишніх партнерів, які довіряли Володимиру особисто. Поступово довіра і масштаби замовлень зростали. До 2007 року компанія працювала
як чартерний брокер, тобто організовувала чартерні
рейси для туроператорів, футбольних клубів, різних
компаній, співпрацюючи при цьому з усіма авіапідприємствами України. От де допомогли знайомства.
Адже прізвище Каменчук було відоме всім диспетчерам і часто генеральним директорам авіаційних підприємств іще з часів роботи в «Авіалініях України».
Взаємна довіра, яка до того ж підкріплювалася повною
фінансовою та особистою відповідальністю і перед авіапідприємствами, і перед замовниками у разі зриву
перевезення, сприяла зміцненню співробітництва і,
звісно, розвиткові компанії. У 2007 році стало зрозуміло, що компанії потрібні власні літаки. Першим таким
літачком став Ан-24.
Авіакомпанія зародилася завдяки лише двом
людям, а розпочала свою діяльність силами сімох.
Наприкінці 2007 року WINDROSE отримала сертифікат експлуатанта, в її парку з’явилися власні літаки.

Шлях у небо
було відкрито, і
WINDROSE вийшла
на злітну смугу й стала виконувати
рейси до Європи та Близького Сходу. Цікаво, що вже в перший рік свого існування
авіакомпанія розпочала співпрацю з особливими пасажирами — футбольним клубом
«Динамо», чиїм офіційним чартерним перевізником WINDROSE залишається і сьогодні. З легендарним футбольним клубом Володимир познайомився
і став співпрацювати з 1995 року, коли ще був співробітником «Авіаліній України». «Ми товаришуємо і з
адміністратором команди Віктором Максимовичем
Кашпуром, і з усією командою, — радо розповідає Володимир. — Навіть більше — я сам граю у футбол. Власну футбольну команду має і компанія WINDROSE! Разом з «Динамо» ми багато чого здолали, доставляли їх
на матчі за будь-яких погодних умов, виходили із ситуацій, які, здавалося, були безнадійними. Звісно, це
вже давно стало більше дружбою, ніж просто партнерськими стосунками. Зрозуміло, що я фанат «Динамо» і
щиро тішуся тим, як сьогодні команда зростає».
Зростала й авіакомпанія. WINDROSE отримала
сертифікат організації з виконання технічного обслуговування, що дало можливість власними силами реалізувати перефарбування та переобладнання літаків
типу Ан-24РВ, обслуговувати літаки МД-82 і почати
здійснювати далекі рейси — аж до Тенерифе та Індонезії.
Для Олени Миколаївни компанія WINDROSE стала ще однією дитиною, дбайливо виплеканою, як ведеться, — з хворобами і кризами, складною але улюбленою. Найбільші хвилювання за щойно народжену
«дитину» припали на 2008 рік. Рік, коли весь світ закрутило у вирі світової фінансової кризи. WINDROSE
спіткала й особиста криза — збанкрутіла американська компанія, яка мала поставити два літаки в Україну.
Олена згадує, що непохитна віра Володимира в успіх,
його безперервні намагання втримати ситуацію на
плаву, часом великою ціною, безумовна підтримка
всього колективу дали можливість компанії не лише
не піти на дно, а й вистояти і продовжувати підкорювати нові вершини. Саме в цей період WINDROSE завдяки співпраці із чеською авіакомпанією Travel Service
вперше в Україні запровадила експлуатацію повітряного судна Boeing 737-800NG (на основі «мокрого
лізингу») та почала виконувати авіарейси з базуванням повітряних суден у різних аеропортах України. Із
серпня 2008 року авіакомпанія WINDROSE розпочала
регулярні польоти з Харкова до Стамбула, а з початку листопада — з Києва до Москви, Ташкента та Калінінграда. Водночас основною базою WINDROSE став
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найбільший і найсучасніший аеропорт країни — «Бориспіль».
Що більше компанія здійснювала рейсів до інших
країн, то частіше стикалася з тим, що за кордоном, а
особливо на Заході, ніхто нічого не знає про Україну.
Максимум відомостей — це Чорнобиль, Динамо та
Андрій Шевченко. Тоді компанія і вирішила зробити
промоушн рідній країні. WINDROSE запросили для
співпраці відому художницю Світлану Лопухову. Вона
створила серію художніх фото відомих і цікавих пам’яток України, якими оформили борти літаків. З того
часу прибуття літаків WINDROSE у світові аеропорти
справляло на всіх неабияке враження. Трохи згодом
так само літаки компанії були оформлені за мотивами
малюнків легендарної Марії Приймаченко. А 2009-го
лівреї двох Embraer 195 WINDROSE прикрасили зображення найвідоміших пам’яток української архітектури: Софії Київської та Кам’янець-Подільської фортеці.
Ці повітряні судна вперше з’явилися в експлуатації
української авіакомпанії, і WINDROSE стала піонером
їх освоєння. Авіакомпанія справедливо пишається
своїми мистецькими акціями і вже шукає нові імена
та ідеї, що гідно презентуватимуть Україну світові на
крилах літаків WINDROSE.
У 2010 році WINDROSE пішла на ще один безпрецедентний крок — розпочала колаборацію зі створення нової уніформи з відомим фешн-дизайнером Андре
Таном. Український кутюр’є розробив для WINDROSE
стильну та елегантну форму стриманого дизайну з
яскравими деталями та вишуканими силуетами. Нині
в планах компанії — оновлення уніформи до 2020 року.
Поки що триває етап прискіпливого спостереження за роботою українських дизайнерів, серед яких потрібно обрати гідного претендента.
Утім, цікаві арт-проекти стали лише малою частиною досягнень компанії на шляху її стрімкого розвитку. У 2011 році WINDROSE першою в Україні розпочала
експлуатацію повітряних суден А321 сімейства Airbus.
Три перші літаки А321, які тоді поповнили флот
WINDROSE, і сьогодні є основою парку компанії. Надійні, комфортні та економні у використанні палива
А321 є еталонною класикою пасажирських перевезень.
Активний розвиток та розширення парку привели
до тісного і цікавого співробітництва з найвідомішими
компаніями світу — Airbus та Lufthansa Technik AG.
Наприкінці 2013 року WINDROSE вийшла на
новий рівень, отримавши престижний
міжнародний сертифікат IOSA, що підтверджує виконання авіакомпанією внутрішніх та міжнародних
авіаперевезень на належному
рівні згідно з визнаним в
усьому світі стандартом.

Але настав 2014 рік — фатальний, переломний
і страшний не лише для компанії, а й для всієї країни. І найважливішою подією цього періоду для
WINDROSE стало виконання не туристичних рейсів,
а повноцінної військової операції, майже фігури вищого пілотажу. Ще в липні 2013 року команда щасливо піднімала келихи за те, що WINDROSE стала
першою в Україні компанією, яка ввела в експлуатацію далекомагістральний широкофюзеляжний
авіалайнер нового покоління — Airbus A-330. У 2014
році WINDROSE розпочала співпрацю із зовнішнім
замовником, а саме: віддала у довгостроковий лізинг
власні літаки одній із провідних авіакомпаній Пакистану — Air Blue. Аж тут в країні почалася війна. «14-й
рік і всі події в Донецькому аеропорту — це був серйозний виклик для WINDROSE, — ділиться своїми
спогадами Володимир Васильович. — Вважаю, що
ми прийняли його гідно і добре впоралися. Для нас
Донецький аеропорт був другим в Україні аеропортом після «Борисполя» за обсягами перевезень. Коли
почалася окупація в Донецьку, у нас в аеропорту залишився один літак. То був справжній небезпечний
квест — доставити в аеропорт екіпаж, який підніме
літак у небо.
Наш представник Ірина Барковська змогла через
перемовини з різними ватажками ДНР та керівництвом ЗСУ забезпечити доставку команди. Аж тут виявилося, що на літаку розряджений акумулятор, тож
довелося зачекати. А навколо вже лунали постріли.
Злітна смуга була засіяна гільзами та іншими сторонніми предметами. Екіпаж очікував, тоді як кожна хвилина була дорога, особливо під прицілами снайперів.
Пілоти все ж таки здійняли літак у небо, а виявивши
вже в польоті пошкодження, посадили його в Дніпрі. І
це був один з найщасливіших моментів у компанії. Головне, що всі повернулися живими».
Команда, люди — це головна цінність компанії.
Вони здіймають літаки в небо, забезпечують сервіс,
комфорт, надійність та безпеку польотів. За всі роки
утворилася велика сім’я WINDROSE, в якої є спільні
спогади, приводи для гордості, сталі традиції та цінності. Саме тепер, святкуючи ювілей, можна сказати,
що компанія реалізувалася, вона є і буде, незалежно
від будь-яких обставин.
Найбільшим бажанням Володимира та Олени Каменчуків нині є стабільність у країні. Вони мріють про
оновлення і збільшення парку та розширення ринку.
Своїй «дитині» бажають вміння робити безпомилковий вибір і не наслідувати сліпо те, що, на перший
погляд, здається яскравим і легким, а в підсумку виявляється хибним. А в особливих випадках — орієнтуватися на «Розу вітрів», яка завжди вкаже правильний
напрямок і приведе до успіху!

ДОСЯГНЕННЯ 2017-2018
ПАСАЖИРОПОТІК

36,4%

Збільшено частку авіакомпанії
WINDROSE на ринку чартерних перевезень України до 34,6%. У 2017 році
кожен третій пасажир, що користувався
послугами чартерних компаній, літав
з WINDROSE.

1 391 879
ПАСАЖИРИ

Кількість перевезених пасажирів
за 2017 рік зросла у 2,5 раза порівняно з минулорічною і перевищила
1 млн осіб.

НОВІ ДОСЯГНЕННЯ

ДВА
НОВІ ПІДРОЗДІЛИ
Авіакомпанія запровадила два нові
підрозділи: регулярні перевезення та
бізнес-авіацію, і, відповідно, додатково
освоїла два типи оперування повітряними суднами.

IOSA

У лютому 2017 року WINDROSE
вдало пройшла аудит IOSA з високим рівнем відповідності.

ПОЛІПШЕННЯ СЕРВІСУ

INTERIORCHECKS

Запроваджено системні перевірки салонів парку повітряних суден (InteriorChecks) для своєчасного виявлення та
усунення дефектів обладнання.

СЕРВІС
НОВОГО
РІВНЯ

Проведено на високому рівні атестацію бортпровідників, запроваджено нове меню та додаткові послуги
за попереднім замовленням.
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ЗДIЙСНЕНО

ТОННО-КIЛОМЕТРIВ ВИКОНАНО

ПОНАД 7 МЛН
ПАСАЖИРIВ
ПЕРЕВЕЗЕНО
ГОДИН У ПОЛЬОТI

ЛIТАКО-КIЛОМЕТРIВ ЗДIЙСНЕНО

КIВ

I ТА

144 000
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I СЬОГОДНI

ТОНН
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ВИКОРИСТАНО
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1 354 285

15
МЛН
ПАСАЖИРО-КIЛОМЕТРIВ

I СТ

7

КОЕФIЦI НТ ПАСАЖИРСЬКОГО
ЗАВАНТАЖЕННЯ

О
Н
РЯМКИ ОСВО

741
357 741
КIЛЬКIСТЬ
ПРАЦIВНИКIВ
У КОМПАНII
НА МОМЕНТ
СТАРТУ РОБОТИ

92,80%

ЬК

105

ДIТЕЙ
НАРОДИЛОСЯ

НАП

ПОЛ Ь
О
ЗДIЙС ТIВ
НЕНО

2007 – 2

К IЛ

53

ШЛЮБИ УКЛАДЕНО

ТОНН ВАНТАЖУ
ПЕРЕВЕЗЕНО

92

ЗА ЧАС IСНУВАННЯ КОМПАНII

77 0
55

177

15 ФАКТІВ
ПРО WINDROSE
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ГОЛОВНІ ОСОБИ

ГОЛОВНІ ОСОБИ

ГОЛОВНІ ОСОБИ
НА ЧОЛІ З ЦІЄЮ ЛЮДИНОЮ АВІАКОМПАНІЯ WINDROSE
ПОДОЛАЛА ШЛЯХ ВІД АВІАБРОКЕРА ДО БЕЗУМОВНОГО ЛІДЕРА
ЧАРТЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ З ВЛАСНИМ ПАРКОМ
ПОВІТРЯНИХ СУДЕН І ШИРОКОЮ КАРТОЮ МАРШРУТІВ. ЩО
СТАЛО ЗАПОРУКОЮ УСПІХУ АВІАКОМПАНІЇ, ЧИМ ВОНА ЖИВЕ
НИНІ І ЧОМУ КОЛЕКТИВ, ЯКИЙ ЗА 15 РОКІВ ЗРІС ІЗ 2-Х ДО 750ТИ ОСІБ, Є ПЕРЕДУСІМ ВЕЛИКОЮ РОДИНОЮ, — РОЗПОВІВ
ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР WINDROSE ВОЛОДИМИР КАМЕНЧУК.
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ГОЛОВНІ ОСОБИ

Володимир
Каменчук
Небо: професійний погляд
Сьогодні WINDROSE — авіакомпанія високого
рівня. Втім, усе розпочиналося з малого. Що зумовило стрімкий розвиток WINDROSE?
Я не назвав би все ж таки розвиток нашої компанії дуже
стрімким. Доволі багато вже часу сплинуло з моменту зародження компанії… Але визначальними чинниками на
початку нашої діяльності (2004–2008 роки) стали:
• відсутність професійних гравців чартерного пасажирського ринку в Україні;
• загальносвітове і, відповідно, внутрішньодержавне
економічне піднесення;
• зростання платіжної спроможності населення України;
• застосування нового принципу завантаження рейсів,
а саме — розподілення місткості одного літака на кілька туроператорів, що дало дуже позитивний ефект!
За 15 років авіакомпанією пройдено великий
шлях. Розкажіть про найзнаковіші етапи її розвитку.
Справді, минуло багато часу, хоча ці 15 років пролетіли
досить швидко (але це — закон життя: усе біжить, усе
пливе, усе летить). Дружина намагається відучити мене
вживати визначення: «найбільший», «найкращий» там,
де немає відповідних критеріїв, що це справді так. Тому
я скажу, що важливими етапами, які вплинули на розвиток компанії, на мою думку, були:
• створення компанії та її назва. Саме назва компанії дала
і дає багато енергії нам — людям, які тут працюють;
• перший комерційний лізинг літака в МАУ під нашу програму та гарантію на рік;
• купівля Ан-24 з метою отримання сертифіката експлуатанта;
• отримання сертифіката експлуатанта і початок виконання рейсів за власним кодом WRC;
• перші власні великі літаки MD-82;
• перші літаки Boeing 737-800, завезені в Україну за договором «мокрого» лізингу;
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• перші літаки Embraer 195, завезені в Україну за
договором операційного лізингу;
• перші літаки Airbus 321, завезені в Україну за
договором операційного лізингу;
• перший літак Airbus 330, завезений в Україну
за договором операційного лізингу;
• проходження аудиту авіакомпанії та отримання
сертифіката IOSA, який визнав нашу компанію
такою, що відповідає міжнародним вимогам
і нормам щодо безпеки польотів;
• здійснення програми польотів у Пакистані
в 2014–2016 роках;
• перевезення близько 1,4 млн пасажирів
у 2017 році;
• отримання сертифіката на проведення технічного обслуговування літаків, зокрема С-чеків.
Що ви можете сказати про стратегію роботи WINDROSE? Вона змінилася чи є сталою
від самого початку? Яка стратегічна мета
авіакомпанії на найближчі роки?
Звичайно наша стратегія змінювалася. Компанія
починала як брокер, потім стала оператором, але
головне — ми маємо вже достатній досвід і, звісно, зараз нам набагато легше працювати на ринку.
Ми вже навчилися краще планувати й виконувати наші плани. Стратегічна мета — це поступове
збільшення наших обсягів та оновлення парку
літаків!
Головним пріоритетом WINDROSE є безпека польотів. Яким чином вдається її підтримувати на найвищому рівні?
Завдяки високому професіоналізму співробітників авіакомпанії, застосуванню сучасних
технологій щодо підготовки й перевірки рівня
кваліфікації персоналу, постійному щоденному
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«Високопрофесійний збалансований колектив —
наш найсильніший бік!»

«Що більше якісної конкуренції, то легше працювати!»
рожчі курорти Італії, Іспанії, Греції. І це, звісно, позитивна
тенденція, на яку ми з радістю реагуємо збільшенням рейсів на ці напрямки!
Ви вже багато років в авіації, чи є «золоті правила», якими ви керуєтеся в управлінні?
Я пройшов солідний шлях у цій галузі. Розпочинав з роботи приймальника й вантажника багажу в аеропорту
«Сімферополь», проходив практику під час навчання в
КІІЦА (нині — НАУ), згодом працював на різних посадах у
державній авіакомпанії «Авіалінії України». А потім народилася компанія WINDROSE… Для мене в основі стосунків у колективі завжди лежить повага до людей, з якими
ти працюєш, вміння зрозуміти й допомогти людині, коли
вона помилилася і щиро хоче виправитися, й водночас
вчасно розпрощатися з недобрими й непорядними людьми. Ну, і, звісно, це створення збалансованого професійного колективу, яким на сьогодні є WINDROSE!

моніторингу та аналізу польотів, ну і, звичайно,
накопиченому досвіду!
WINDROSE визнана найпунктуальнішою
авіакомпанією України, тоді як ситуація із
затримкою та відміною рейсів серед інших
авіакомпаній дедалі більше загострюється. Якими, на вашу думку, є причини такого стану речей і як WINDROSE вдається
уникати ситуацій із затримками рейсів?
Я не хотів би оцінювати діяльність інших компаній, для цього є залежні та незалежні фахівці!
Не переходитиму на персоналії, а просто поясню:
ситуація з масовими затримками дуже проста —
це бажання охопити те, що фізично неможливо
охопити. Коли продаються рейси, які мають виконувати десять літаків, а в наявності є лише п’ять,
три з яких ще вчора стояли понад п’ятий рік «під
парканом», а сьогодні якимось дивом почали літати, — то маємо й відповідний результат! Але ж
це наслідок того, що наш профільний міністр так
поспішав створити та ще й старанно рекламувати й анонсувати національного лоукостера. Ну,
то й маємо тепер те, що хотів міністр… Аби регулярно виконувати рейси, потрібно планувати їх
кількість відповідно до наявності парку повітря-
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них суден, а ще своєчасно і якісно проводити їх
технічний огляд та підготовку персоналу, що ми
й робимо у своїй компанії.
Міністр
інфраструктури
Володимир
Омелян оголосив про наміри побудувати в Україні 51 аеропорт. Чи виправдані, на вашу думку, такі плани і чи готова
WINDROSE підтримати цю ініціативу розширенням карти внутрішніх перельотів?
На те він і міністр, щоб мріяти… Я не зовсім розумію, що заважає довести до ладу наявні аеропорти, зокрема злітні смуги, а потім вже будувати
50 нових аеропортів. Але якщо побудують, то ми
звичайно підтримаємо їх своїми рейсами.
Чи змінюються з роками вподобання
українців щодо маршрутів? Як ви відстежуєте і реагуєте на ці зміни?
Туреччина, зокрема Анталія, у літній сезон є
найпопулярнішим напрямком. У нашій компанії
це також не виняток. Вподобання українців, на
жаль, дуже залежать від їхньої платіжної спроможності. Але я з радістю можу констатувати
той факт, що два останні сезони показали істотне
зростання попиту наших туристів на значно до-

За останній рік WINDROSE стала розвивати такі напрямки, як здійснення регулярних рейсів та бізнес-перевезень. Плануєте більше уваги приділяти цим напрямкам чи зосередитеся на чартерних рейсах?
Звісно, основним видом діяльності для нас були і залишаться регулярні та разові чартерні рейси. Але ми — професійна команда, яка готова досягати успіхів і в інших напрямках. З регулярними рейсами у нас вже є своя історія.
Ми розуміємо, що це дуже складний бізнес, але робимо
все, щоб підтримати нашу репутацію. Щодо бізнес-рейсів, то це також не новий для нас напрямок, але активно
розвивати його ми розпочали тільки наприкінці минулого
року. Гадаю, тут у нас ще все попереду!
Пасажиропотік компанії щороку збільшується. Чи
робите прогнози на майбутній рік?
Будемо відвертими: робити якісь сміливі прогнози в країні, де йде війна і майже щодня гинуть наші громадяни,
мабуть, не дуже коректно. Тому на все воля Бога. Звичайно, якщо ситуація на фронті не загострюватиметься (хоча
на це ми, на жаль, вплинути ніяк не можемо) і економіка
стабілізуватиметься далі, а платіжна спроможність зростатиме, тоді й пасажиропотік зростатиме. І цей приріст
матиме велику перспективу для нас як для майбутньої
повноцінної в усіх сенсах європейської країни!
Чи спостерігаються певні тенденції у розвитку
світової авіації? На які з них ви у WINDROSE робите особливу ставку?

Основні тенденції у світі — це активний розвиток лоукост-компаній. Але, на жаль, в Україні
для цього зовсім немає умов — низький рівень
доходів населення, слабка економіка, відсутність
доступного розумного фінансування, а ще повна
безпорадність державних органів контролю, що
призводить до появи на ринку аферистів, які вбивають перспективи його цивілізованого розвитку.
Але ми віримо, що все буде добре і правила гри
змінюватимуться на краще!
Останніми роками в авіаційній сфері відбулося чимало реформ, зокрема послабився
вплив на авіаційний сектор з боку чиновників. Яку оцінку ви можете дати сьогоденню
і майбутньому української авіації, в яких
реформах бачите нові шляхи для розвитку
WINDROSE?
Так, останніми роками з боку авіаційної влади ми
одержуємо більше підтримки, це правда! Але, на
жаль, гармонізація усіх наших стандартів з європейськими відбувається дуже повільно, і це засмучує! Що швидше ми введемо ці стандарти в Украї
ні, то швидше зможемо вийти на європейський
ринок, який має значно більше можливостей для
операторів!
WINDROSE першою в Україні почала експлуатувати Airbus A321 та A330. За якими
принципами формуєте авіапарк сьогодні? Які характеристики повітряних суден є
важливими для компанії?
Сьогодні ми визначилися з розширенням парку
тільки в лінійці А321, це найефективніший літак
для нашого бізнесу! Звісно, найближчим часом ми
намагатимемося оновити парк сучаснішими літаками А321NEO!
Мінінфраструктури планує з початку
2019 року заборонити використання літаків, старіших за 20 років. Який середній вік
флоту WINDROSE? Чи вважаєте ви виправданим введення такого закону?
Наскільки я знаю, наша ініціатива, яку ми висунули на нараді з міністром з приводу проблем із
затримками рейсів, не матиме продовження. Компанії, які експлуатують 25–30-річні літаки, всіма
силами намагаються загальмувати цю ініціативу,
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Український дизайнерський
трикотаж RITO підкорює світ

ДОВІЛЬНІ ФАКТИ
Володимир КАМЕНЧУК
Генеральний директор WINDROSE
ОСВІТА: Київський інститут інженерів
цивільної авіації, Міжрегіональна академія
управління персоналом.
ЗАХОПЛЕННЯ: авіація

УЛЮБЛЕНА ЛІТЕРАТУРА: українська

ЦІНУЄ В ЛЮДЯХ: доброту
БЕЗМЕЖНО ПОВАЖАЄ:

Молочкова Євгена

класична

і порядність

свого вчителя

застосовуючи різні важелі впливу. Середній вік
нашого парку становить 16 років. Ми не лише підтримуємо закон, ще раз повторюю, ми були ініціаторами цього закону!
В Україні не вимагають, щоб авіакомпанії мали сертифікат IOSA, хоча в багатьох
країнах світу його наявність обов’язкова.
WINDROSE має цей сертифікат. Про що він
свідчить і чи складно його отримати?
Сертифікат IOSA свідчить про те, що ми є однією з
менш ніж 400 авіакомпаній у світі, які мають цей
сертифікат. А це означає, що WINDROSE відповідає міжнародним вимогам з безпеки польотів.
Отримати його складно — потрібно пройти повноцінний аудит, який проводять міжнародні фахівці
за всіма напрямками діяльності авіакомпанії. Цей
аудит обов’язково слід проходити що два роки для
підтвердження сертифіката! Проте із задоволенням хочу сказати, що я не лише радий наявності
цього сертифіката у компанії, я набагато більше
задоволений тим, наскільки підготовка до цього
аудиту змінила ментальність та професійну самооцінку наших співробітників!
На ринку українських авіаперевезень з’являються нові гравці, зокрема відомі лоукостери. На вашу думку, чи вплине це на розвиток WINDROSE? Як плануєте утримувати
позиції?
Що більше якісної конкуренції, то легше працювати! Ми готові в таких умовах конкурувати! Мене
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УКРАЇНСЬКИЙ БРЕНД ДИЗАЙНЕРСЬКОГО
ТРИКОТАЖУ RITO ОТРИМАВ ШИРОКЕ
ВИЗНАННЯ НЕ ЛИШЕ У СЕБЕ НА
БАТЬКІВЩИНІ, А Й У КРАЇНАХ ЄВРОПИ,
США ТА КАНАДІ.

та футбол

та історична

REVIEW

дуже засмучує ситуація, коли головним принципом
багатьох учасників ринку є демпінг, який не відповідає жодним законам економіки, з відповідним подальшим банкрутством однієї компанії, появою наступної…
Дуже брудний бізнес, але, як я говорив раніше, багатьом чиновникам така ситуація до душі.
У чому, на вашу думку, найсильніший бік
WINDROSE, які переваги вирізняють компанію
з-поміж конкурентів?
Високопрофесійний збалансований колектив — наш
найсильніший бік!
Співробітники WINDROSE не втомлюються
повторювати, що компанія для них — ніби велика сім’я. Але ж WINDROSE і справді — родинний
бізнес. У чому особливість ведення спільної великої справи цілою родиною?
Родина тому, що ми зростали разом, — із двох осіб у
2003-му до 750 — у 2018 році. Чому іще родина, тому
що цінності в компанії такі ж самі, як і в нормальній
сім’ї, — підтримка, повага, розуміння, відповідальність одного перед одним!
Що ви хотіли б побажати пасажирам
WINDROSE?
Хочу побажати нашим пасажирам — радіти кожному
дню, прожитому на цій землі. Насолоджуватися красою нашої планети та її дарами! Цінуйте своїх близьких, любіть своїх рідних! А ми зробимо все можливе,
щоб ваш настрій під час перебування на бортах наших
літаків завжди був чудовим!

Історія RITO розпочалася 27 років тому. Марка є ровесницею незалежності України й уособлює найвищу якість та
інновації трикотажної майстерності.
Команда бренда — дизайнери, технологи, швачки —
працюють вже десятки років, вкладаючи пристрасть до
професії і часточку душі в кожен витвір компанії. Люди —
частина ДНК бренда RITO, його традицій та історії.
Важлива складова одягу цього дизайнерського лейбла — якість. Саме тому на виробництві використовують
високотехнологічне німецьке обладнання, а пряжу закуповують винятково в Італії.
Після того, як вироби знаходять своє втілення у стінах
фабрики, вони потрапляють до фірмових бутиків RITO в
Києві та Європі, а також до численних мультибрендових
магазинів по всьому світу.
Класичний стиль у дизайнерському виконанні RITO —
улюбленець мільйонів жінок незалежно від їхнього віку
та країни проживання. Затишок, елегантність, оригінальність, які дарує своїм власницям одяг марки, надовго
знаходять місце в жіночих гардеробах та серцях.
Слоган RITO — «Усе на світі пов’язане!». Мода, дизайн,
комфорт, практичність, жіночність — усе це пов’язано в
єдине уособлення мистецтва створення трикотажу.
Бренд неодноразово брав участь у Тижні моди в Україні, репрезентуючи в кожній подіумній колекції авторське
бачення дизайнерських трендів та їх втілення у трикотажі.
Нова колекція RITO сезону осінь-зима 2018 присвячена скандинавському хюгге. Це поняття означає відчуття
задоволення, фізичного та емоційного комфорту.
Динамічний світ сучасної жінки задає високий темп,
потребує витрат енергії та повної свободи дій, а м’який
трикотаж RITO, ніжно огортаючи, дарує відчуття балансу,
жіночності, захищеності та щоденного затишку.
Одяг з нової колекції радує універсальними моделями, які підійдуть для офісних буднів, культурних заходів,
невимушених прогулянок та подорожей.
Героїня RITO — жінка, яка надихає своїми талантами, глибиною думок, відповідальністю перед світом. Їй
комфортно бути собою і проявляти свою індивідуальність
у RITO.

У планах засновника RITO Тетяни Абрамової — міжнародний розвиток бренда. Представляючи Україну на
великих міжнародних виставках у Європі та США, команда RITO постійно отримує визнання найвищої якості своїх
виробів з боку професіоналів, знаходить нових партнерів у
всьому світі та розширює географію продажу.
В Україні та Литві вироби RITO можна придбати
у фірмових бутиках бренда:
вул. Ігорівська, 5, Київ, Україна, тел. +38044 4252500
вул. Лисенка, 1, Київ, Україна, тел. +38044 2787140
вул. Басанавічуса, Вільнюс, Литва, 16, тел. +37062 600055
5 Igorivska Street, Kyiv, Ukraine, tel. +38044 4252500
1 Lysenko Street, Kyiv, Ukraine, +38044 2787140
16 J. Basanaviciaus Street, Vilnius, Lithuani, +37062 600055
rito.ua
facebook.com/DMRITO
instagram.com/rito_knits
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«WINDROSE для мене — це життя,
реальне життя, і при цьому дуже
хороше. Працюю в компанії вже
10 років — політ відмінний!»
ЯНОВИЙ Сергій,
виконавчий директор, заступник генерального
директора з виробництва

«WINDROSE — це надійність,
стабільність сьогодення
і впевненість у майбутньому,
постійне самовдосконалення і нові
знайомства. Хоч як це банально
може прозвучати, WINDROSE — це
друга сім’я, та ще й багатодітна»
ДЕРЯБІЧЕВ Володимир,
начальник служби управління польотами
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ОБЛИЧЧЯ

«WINDROSE для мене — це
звичка до незвичного у звичному
та надійному оточенні і в дуже
незвичних місцях, а ще — це трохи
дух авантюри та виклику»

«Авіакомпанія для мене — це
комфортна атмосфера, робота, що
надихає, а не втомлює, професійний
колектив, який спонукає до
розвитку»

ЯРИНКА Дмитро,
заступник директора

ХОРОЛЕЦЬ Дмитро,
начальник служби забезпечення технічного
обслуговування
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«Для мене авіакомпанія — це
більша частина мого життя, друга
сім’я, де я відчуваю надійну
підтримку і куди завжди приємно
повертатися»

«Мій тато був авіатором, тому
авіація у мене в крові. Любов до цієї
професії мені прищепили з першого
дня життя, й уWINDROSE вона
змогла розкритися повною мірою»

ТОЛСТИХІНА Ольга,
комерційний директор

ЗОТОВА Ірина,
радник з розвитку парку повітряних суден

ОБЛИЧЧЯ

«Авіація — це особливий світ,
авіакомпанія — це окрема родина в
цьому світі. Від того, який настрій
там панує, залежить успіх компанії,
а дружня й комфортна атмосфера
WINDROSE відчувається буквально
з порогу»
ВИХОДЦЕВА Наталія,
головний бухгалтер
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«Для мене WINDROSE — це
Можливості (саме з великої літери)
для розвитку та самореалізації. Я
сподіваюся, що гідно виконую місію,
покладену на мене компанією»
ЧОБОТАР Ірина,
начальник служби бортпровідників, головний
бортпровідник-інструктор
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WINDROSE
у цифрах
і фактах

ХАРАКТЕРНІ РИСИ
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років —
середній досвід
керівництва
WINDROSE в
авіації. Наша
компанія має
найдосвіченішу
команду в
авіаційній галузі
України

WINDROSE —

найбiльша
українська чартерна авіакомпанія

Airbus А321

БЕЗПЕКА

Авіакомпанія WINDROSE визнана
найкращим перевізником за

ПУНКТУАЛЬНIСТЬ,

Ми літаємо до

країн світу

WINDROSE

спiвпрацюс
з найбiльшими
туристичними
компанiями
України: TEZ Tour,
TPG, TUI,
Coral Travel, Pegas
Маємо
в експлуатації

15
повітряних суден
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та

Airbus A330

польотів — наш головний пріоритет

якість обслуговування пасажирів та бренд
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Ми першими
в Україні ввели
в експлуатацію
лайнери нового
покоління

962 000
осіб: такий пасажиропотік забезпечила
компанія WINDROSE аеропорту
«Бориспіль» у 2017 році

1 391 889
пасажирів у 2017 році насолодилися
польотом з WINDROSE
З нами літав

кожен
третiй

пасажир, який
користувався
послугами
чартерних компаній
у 2017 році

Windrose є

офiцiйним
перевiзником
футбольних клубів
«Динамо»
і «Шахтар»

Ми виконуємо
понад

8000
комерційних
рейсів на рік

Форму для пілотів,
бортпровідників
і працівників
наземних
служб компанії
WINDROSE
розробив відомий
дизайнер

Андре Тан
Туреччина
і Єгипет —
найпопулярніші
напрямки у наших
пасажирів.
У 2017 році
на них припало

79,4%
усіх рейсів
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НЕБЕСНІ ТАЄМНИЦІ

MAKEUP
ВИСОКОГО
ПОЛЬОТУ
ЯКЩО УЯВИТИ, ЩО ПЕВНА АВІАКОМПАНІЯ МАЄ ЛЮДСЬКЕ
ОБЛИЧЧЯ, ТО, НАЙІМОВІРНІШЕ, ВОНО БУДЕ ЖІНОЧИМ,
УСМІХНЕНИМ І З БЕЗДОГАННИМ МАКІЯЖЕМ.
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∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Стюардеса — одна з найромантичніших професій у світі. Образ бортпровідниць не перестає експлуатуватися
як символ жіночої сексуальності. Щоправда, на зорі ери цивільної авіації
про підкреслену жіночність стюардес
не було й мови: дівчата вдягали білі
халати або суворі костюми, що більше
нагадували військову форму, а косметикою геть не користувалися. Але вже
в 1940-х роках усе змінилося. Стало
зрозуміло, що повітряні мандрівки
мають грандіозні перспективи, тож
піонери авіаринку розгорнули масштабну роботу над зовнішнім виглядом
та поведінкою стюардес. Окрім навичок надання першої медичної допомоги та дій в екстрених ситуаціях, дівчат
почали навчати правил етикету, а ще
створювати зачіски та макіяж.
Формування образів бортпровідниць залишається стратегічним
завданням авіакомпаній і сьогодні.
Кожна висуває свої вимоги, залучаючи до розробки луків професіоналів вищого рівня. Пуччі, Гаравані,
Армані, Лакруа, Балмейн — усі ці
славетні дизайнери свого часу працювали над зовнішнім виглядом

Червона помада
усмішки,
привертає увагу до
простіший
а усмішка — це най
ювати
спосіб швидко заво
прихильність

Ірина ЧОБОТАР,

начальник служби бортпровідників,
головний бортпровідник-інструктор

Образ саме дівчини-бортпровідниці тяжіє до класичного, отже йому пасажири
передусім віддають перевагу. Проте в нашій авіакомпанії ми звели співвідношення хлопців і дівчат майже 1:1, адже під час відбору кандидатів ми розглядаємо кожного передусім як особистість, а не як представника тієї чи іншої статі.
Головна вимога до зовнішності бортпровідниці — вона має бути приємною
і гармонійною. І якщо зовнішність дівчини трохи виходить за рамки, встановлені
авіакомпанією, але при цьому кандидатка почувається впевнено і справляє
приємне враження, то на нестандартність можна без проблем заплющити очі.
Щодо зовнішності чоловіків — тут також є певні стандарти. По-перше, це суворе дотримання правил гігієни: шкіра, нігті та волосся мають бути доглянутими,
обличчя — ретельно виголеним. Зачіска — лише класична. Мати довге волосся
не дозволяється так само, як і голити голову. І ще чоловікам, на відміну від
дівчат, не можна носити сережки.
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«небесних дівчат». Для авіакомпанії
WINDROSE форму розробляв дизайнер Андре Тан, а створювати макіяж
допомагають професійні візажисти
з MakeUpMe Academy.
Саме макіяж є одним з найважливіших елементів образу бортпровідниць, адже демонструючи гостинність, привітність, щире бажання
допомогти, дівчата на борту літака, як
то кажуть, працюють обличчям.
У деяких авіакомпаніях запроваджено надзвичайно суворі вимоги.
Наприклад, у Emirates губи дівчат
мають бути завжди нафарбовані червоною помадою чітко визначеного
відтінку. Утім, таке обмеження зазвичай виняток, ніж правило. Головна
вимога до макіяжу бортпровідниць
більшості авіакомпаній — натуральність, правильно розставлені акценти і відповідність зовнішності дівчини. «Чому у стюардес часто на губах
яскрава помада? Вона привертає увагу до усмішки, а усмішка — це найпростіший спосіб швидко завоювати
прихильність та налагодити дружній
контакт з пасажирами, — говорить
Ірина Чоботар, головний бортпровідник-інструктор WINDROSE, — Проте
в нашій компанії немає такої вимоги
як акцент на губах. Макіяж має підкреслювати природну красу дівчини.
Якщо у неї виразні очі, чому б не звернути увагу на них?».
Професійні візажисти додають,
що акцент на губах ще й досить не-

НЕБЕСНІ ТАЄМНИЦІ

Академія візіжа MakeUpMe Academy це
більше ніж просто курси макіяжу! Це —
beauty-майданчик, що поєднує сміливих і
сучасних дівчат. Академія пропонує великий
вибір навчальних програм, детальніше про які
можна дізнатись на сайті makeupme.ua
@makeupmeаcademy

Маруся
ЗАДОРОЖНА,

візажист, засновниця
академії візажа
MakeUpMe Academy

Основні орієнтири у формуванні
образу бортпровідниці: свіжий
вигляд, макіяж має бути легким,
як сам політ. Тут потрібно обирати стійку до вологи, живильну
й просту в нанесенні та подальшій
корекції косметику. Дуже важливо,
щоб це були якісні засоби, які можна непомітно нашаровувати й коригувати. Звісно, макіяж у кожної
дівчини буде індивідуальним з огляду на її зовнішність, втім, у ньому
має прочитуватися загальний корпоративний стиль. У будь-якому
разі бездоганною має залишатися
саме шкіра обличчя. І ще — в жодному разі не можна забувати про
волосся. В умовах польоту воно
потребує зволоження не менше,
ніж наша шкіра.
@marusyazadorozhnaya

практичний варіант в умовах сухого
повітря салону літака. Яскрава помада матиме небездоганний вигляд на
пересушеній шкірі.
Візажисти часто радять авіакомпаніям зміщувати акцент саме
на очі. Мабуть, найкультовішими
та найбільш впізнаваними сьогодні
є образи американських стюардес
60-х років, які відповідно до моди акцентували особливу увагу на очах —
користувалися блакитними тінями
і малювали виразні чорні стрілки,
що стали популярними після виходу
фільму «Клеопатра». Та сьогодні й
авіакомпанії, і досить лояльна мода
надають ширший вибір варіантів.
Головна вимога до макіяжу очей: тіні
мають бути неяскравих пастельних
відтінків, не надто насичених. Однак
на нічних рейсах очі рекомендується
робити трохи виразнішими.
«Виразні очі допомагають встановити контакт із пасажиром.
На щастя, з появою технології на-
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рощування вій, туш можна залишати вдома, тому набір косметики
у бортпровідниць зменшився» —
розповідає Ірина Чоботар.
Засновниця академії візажу
MakeUpMe Academy Маруся Задорожна зазначає: головною фішкою
стюардес має бути доглянутий зовнішній вигляд, що справляє приємне враження. Тут вирішальним
моментом є ідеальна шкіра обличчя — без недоліків, переобтяження,
зайвого контуринга тощо. Секрет,
звісно, у правильному догляді: регулярне використання живильних
засобів та обов’язкові зволожувальні маски до і після перельотів.
У тривалих перельотах візажисти
радять змивати мейк і наново наносити. «Важливо правильно обирати засоби, кожен з них впливає на
вигляд і стійкість макіяжу. До того
ж макіяж бортпровідниць має свої
особливості — розповідає Маруся
Задорожна. — Я раджу обов’язково

використовувати праймер, що робить макіяж стійкішим. Але він має
бути зволожувальним. Потрібно
відмовитися від використання засобів на пудровій основі й обирати ті,
що виготовлені на основі сироваток
й інших зволожувальних компонентів».
Сухе повітря — не єдиний чинник, що може зіпсувати макіяж у
небі. Тоді як пасажири відпочивають на своїх місцях, бортпровідниці
постійно рухаються, часом долаючи
за звичайний тригодинний рейс по
5 кілометрів! Через такі фізичні навантаження дівчатам доводиться
постійно стежити за станом мейку і
пильнувати, чи не з’явився на шкірі жирний блиск. Та хоч як складно
бортпровідницям було б підтримувати бездоганний макіяж, дівчата
запевняють: мейк піднімає настрій,
додає впевненості, жіночності, і на
роботу, в прямому сенсі, їм доводиться збиратися, як на свято.

REVIEW

Інопланетний Синай
Тулюлюк Наталія,

гід велосипедних подорожей
Шарм-ель-Шейх у нашій уяві
постає як туристична оаза,
поза межами якої немає чого
і дивитися. Лише всередині
зіркового готелю є все, що
потрібно,— басейни, аквапарки, аніматори, їжа та напої
без меж і, звісно, пляжі. Але,
якщо, окрім задоволення
тілесних потреб, хочеться
пізнати щось нове, то доведеться все ж таки вибратися
за двері готелю. І ось тут на
вас чекає розвінчання стереотипів, адже Синай неймовірно цікавий, інопланетний,
колоритний.

АТМОСФЕРА
Південний Синай — безпечний. Корінне населення
бедуїнів можна порівняти
з українськими гуцулами.
Вони дуже традиційні, поважають правила та неймовірно дружні. Багато з них знають хоч трошки англійську
мову, яку намагатимуться з
вами практикувати. Синай —
це все ж таки пустеля, хоч і з
горами. Як у будь-якій пустелі, тут нелегке життя. Тому
тисячоліттями формувалася
традиція підходити і запитувати: «Як справи?», намагатися допомогти. На відміну
від арабів, що приїхали з
цивілізованого Єгипту і носять звичайний міський одяг,
бедуїни вдягають традиційні
довгі «джеляби» та «куфію»
(арафатку).
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Синай з присмаком фети й
теплого хліба «айш», з відвертою усмішкої чорних від
чаю зубів бедуїна, із заплутаним вітром волоссям дітей,
з ледь відчутним запахом
пустелі, з білим сонцем та
сліпучо- блакитним небом,
з марсіанськими горами та
яскравими кольорами підводного Червоного моря.

ЩО ПОДИВИТИСЯ
Небагато туристів вибираються за межі готелів Шарма.
Та хоч які чутки ширилися б,
хоч як вас вмовляли б, пам’ятайте, що завжди краще мати
власну думку. Тож варто
відірватися від застілля і
побачити трохи справжнього
Синаю.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК
НАБК
Парк міститься поза межами
міста, але до нього легко
дістатися на велосипеді, який
можна орендувати в готелі.
На в’їзді потрібно у поліції
купити за 5 доларів вхідний
квиток. Для орієнтування на
місцевості можна використовувати офлайн-мапи.
Передусім Набк цікавий тим,

що це не туристичне місце, де
ви зможете не лише відчути
дух пустелі, а й побачити
на власні очі, як живуть
бедуїни-рибалки. Тільки їм
як корінним мешканцям Синаю дозволено ловити рибу
в тутешньому Червоному
морі. Добра ґрунтова дорога
вздовж морського узбережжя
приведе вас до руїн корабля
«Марія Шредер», який понад
60 років тому сів на мілину.
У години відливу до корабля
можна дійти пішки. Поруч є
мангровий ліс. Це найпівнічніше місце у світі, де ростуть
ці унікальні дерева.

РАС МОХАМЕД
Ще один національний парк
за межами міста, куди можна
дістатися орендованим
автомобілем. На тутешньому
кораловому рифі живуть не
такі лякливі рибки, тому зазвичай тут можна побачити
більше див, ніж біля готелю.
Окрім підводної краси, тут є
розломи на березі, в які можна пірнати, як у ванни. Є солоне озеро, схоже за властивостями на Мертве море та
опріснене завдяки підводним
джерелам Озера бажань.

КОПТСЬКА ЦЕРКВА ВСІХ
СВЯТИХ
Побудована в самому місті.
Сюди можна дістатися,
піймавши на вулиці таксі. Це
місце дивує кількома речами. По-перше, церква тут діє,
більше того, вона є доволі
популярною християнською
церквою в мусульманській
країні. По-друге, під час
візиту можна дізнатися,
що копти є ще давнішими
християнами, ніж ми з вами.
По-третє, сама споруда просто чудова, тут дивовижні
розписи на стінах і неймовірно дружня атмосфера.

СТАРЕ МІСТО ТА СХІДНИЙ
БАЗАР OLD MARKET
Якщо торгуватися — це ваше
друге покликання, якщо ви
хочете потрапити в казку з
різнокольоровими вогниками, східними ласощами та
екзотичними фруктами, тоді
вам на Старий ринок. І хоча
Синай — це пустеля, до якої
всі продукти потрапляють
з цивілізованого Єгипту, на
цьому ринку ви знайдете
будь-які фрукти та смаколики.
Щоб не загубитися та бути на
зв’язку із друзями й рідними,
в пригоді стане роумінг від
Київстар. Адже такими емоціями і враженнями просто
не можна не поділитися.
Дзвінки коштують 2 грн
за хвилину, SMS — 1 грн,
а інтернет лише 35 грн за
100 мегабайтів. А завдяки
тому, що Viber та WhatsApp
не тарифікуються в роумінгу
Київстар, тобто мегабайти не
списуються, ви зможете у відпустці ще й значно заощадити на мобільному інтернеті.
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Авіація із її ореолом романтизму, авантюризму і геройства завжди
викликала бажання бути до неї причетним. Тому речі з гардероба
льотчиків легко перекочували у світ моди і залишаються там досі.

Куртки із декором
Можна сказати, що моду на нашивки та яскраві принти на куртках запровадили
американські пілоти. Під час Другої світової вони прикрашали свої бомбери
різними яскравими шевронами, робили на них написи і малювали картинки.

Окуляри «Авіатори»
Одна з найпопулярніших моделей у світі. Личать практично всім і ніколи не
виходять з моди. Уперше такі окуляри були розроблені в 1936 році для пілотів
ВПС США під нині відомим на весь світ брендом Ray-Ban.

Бомбер
MA-1 — куртка з нейлону, що була розроблена для американських пілотів на
заміну надто великій і незручній шкіряній. Випущена у 1949-му, вона, власне,
і стала прообразом усіх сучасних бомберів.

Куртка авіатора
Першу куртку авіатора винайшли британці. Називалася вона Irvin Jacket — на
честь винахідника Леслі Ірвіна (він, до речі, винайшов ще й парашут). Незважаючи на хутряний комір і підкладку зі стриженої овчини, це була саме літня
форма, адже в кабінах літаків часів Першої світової було дуже холодно.

Довга шовкова хустка
Образ пілота-винищувача минулого століття складно уявити без довжелезного шарфа, що розвивається позаду. Це не художня вигадка: пілоти військових
літаків на початку ХХ століття справді носили шовкові хустини, щоб не натирати шию комірцем куртки. Оскільки тоді ще не було радарів, їм потрібно було
постійно крутити головою, щоб контролювати ситуацію довкола.
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ПЕРСПЕКТИВА

Наймолодший

Єгор ЧМОНА
другий пілот
2300 годин нальоту
Як обрали професію?
До десятого класу я взагалі не знав, ким буду, але завжди
шалено любив автомобілі. От тільки розумів, що робота
з авто навряд чи буде прибутковою. У старших класах почав багато читати про авіацію, і мене це дуже зацікавило.
Мій батько — моряк, от я й подумав: «Чому б не розпочати у родині щось нове?».
Пам’ятаєте перший політ?
Так! Я здійснив його не під час навчання, а під час відпочинку на Кіпрі. Там нас катали на невеличкому літаку, і
мені дали трохи покерувати. Це було просто неймовірне
відчуття, і тоді я впевнився, що авіація — це моє!
Яким бачите майбутнє авіації?
Знаєте, про що в мене найчастіше запитують: «А ви там у
літаках взагалі нічого не робите? Вони на автопілоті літають?». Поки що це не так, проте мені здається, що мій син
вже не встигне побути пілотом у класичному розумінні.
Найімовірніше, в найближчому майбутньому льотчик
перетвориться на оператора, який перебуватиме в кабіні
або навіть просто із землі стежитиме за тим, як літак сам
виконує всі функції.
Які головні людські риси важливі для пілота?
Уміння швидко, але помірковано приймати рішення.
А ще, на мою думку, для сучасного пілота важлива посидючість. Так, літаки сьогодні багато чого роблять самі,
однак, щоб розуміти ці процеси, потрібно дуже багато
читати, вивчати різну літературу, розбиратися. Не все так
просто. Авіаційна галузь розвивається дуже швидко. Ось,
наприклад, зв’язок нам викладали на рівні АН-24. Раніше в літаку окремо сидів радист. Щоб вийти на зв’язок,
потрібно було цілу стратегію вибудувати, а сьогодні в нових літаках ти просто натискаєш на кнопочку і говориш.
Який пейзаж з кабіни вас найбільше вразив?
Важко сказати, дуже люблю дивитися на нічні міста.
Втім, мабуть, найбільше вражають картини, коли ти перебуваєш вище хмар. У небі світанки і заходи мають зовсім інший вигляд. Це не можна описати словами, тому я
обожнюю робити фото таких краєвидів.
За що любите свою професію?
Я не люблю одноманітності, а пілотування — це щоразу щось нове: новий екіпаж, нові літаки, нові люди, нові
напрямки, і, звісно, новий пейзаж за вікном! Це ідеальна
професія для мене.
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Євгеній ГОРБУНОВ
командир повітряного судна
20 000 годин нальоту

Найдосвідченіший

Як обрали професію?
У восьмому класі ми писали шкільний твір на тему: «Ким
я стану, коли виросту». Мій дядько був пілотом, і я був у
захваті від його красивої форми. Завжди хотів таку саму.
Тож у творі написав, що хочу стати пілотом. Усі були
здивовані: ніхто не очікував, що в маленькому містечку,
де всі хочуть стати механіками, у хлопця з’явиться така
мрія. Ось я і йшов до цієї мрії, щоправда, спершу мав стати військовим льотчиком. І тут втрутився випадок: перед
останнім вступним іспитом, який мав відбутися в барокамері, я застудив вухо. Мені порадили забрати документи, одужати, і вступати в цивільне училище. Так я став
пілотом цивільної авіації.
Пам’ятаєте перший політ?
Не знаю чому, але в перший політ мене із собою взяв саме
командир ланки. Зліт я переніс непогано, два повороти
також, а ось на третьому він завалив крен на 45 градусів.
Земля і небо раптом перекосилися, в мене перехопило
подих — я був дуже вражений і наляканий. Ці спогади
залишилися в пам’яті на все життя.
Яким бачите майбутнє авіації?
Знаєте, це залежить від того, наскільки комп’ютери зможуть наблизитися до мозку людини. Коли це станеться,
літаки вже літатимуть без пілотів. Річ у тім, що у стандартних ситуаціях машина може замінити людину, вона
працює без емоцій, тут її плюс, але в нестандартних —
без розуму живої людини не обійтися.
Які головні людські риси важливі для пілота?
Сміливість, добра координація і вміння стримувати свої
емоції та обирати зважені рішення.
Який пейзаж з кабіни вас найбільше вразив?
Те, що бачать з ілюмінатора пасажири, це навіть не десята
частина того, що бачать пілоти. У нас шалений кут огляду. Мабуть, найбільше мене вразила Норвегія. Там практично немає землі — переважно фіорди, затоки. Ми здійснювали посадку в Тронгеймі і сідали на смугу ґрунту, що
просто була насипана в затоці. Дуже цікавий досвід!
За що любите свою професію?
За те, що до пілотування не можна звикнути. Щоразу
перед польотом відчуваєш хвилювання, щоразу все відбувається по-новому, і твої відчуття завжди свіжі. Кожен
політ не схожий на попередній. Через це не хочеться кидати цю професію, нею не можна перенасититися.
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АНДРІЙ ГОЛУХ
ДИРЕКТОР ДИРЕКТОРАТУ ЛЬОТНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
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На моє глибоке переконання — навчити літати можна будь-кого. Просто хтось стає
висококласним пілотом через п’ять років, а хтось через десять. Нездібних практично немає.
Звичайно, європейські та західні школи авіації дають сьогодні вищий рівень знань і більше підготовлених фахівців, ніж вітчизняні. У нас є чимало пілотів із закордонною освітою.
Можливо, річ у тім, що головна мова авіації — англійська, і тим, хто навчається за кордоном,
легше сприймати матеріал і працювати в майбутньому. Ми навіть жартуємо, що пілотів треба набирати з «Ін’язу».
Але теорія і практика, навички і знання — все це технічний бік питання. Не менш важливою для пілота є особистісна складова. Літак — технічно досконала надійна машина і його комп’ютеризовані системи здатні замінити пілота в монотонних повторюваних
діях. Тобто саме в тій роботі, де людина, втрачаючи пильність, схильна зробити помилку,
незважаючи на рівень своїх знань і підготовки. Тож виробники літаків працюють так, щоб
максимально перекладати багато разів повторювані монотонні функції на машини. А от
де машина безсила, так це у нестандартних та аварійних ситуаціях. Тут потрібні людська
логіка, рішучість, інтуїція, винахідливість. Є таке чудове англійське слово resilience — гнучкість, вміння оперативно підлаштовуватися під умови, знаходити правильне рішення, яке
не передбачене жодними статутами й документами. Ось ці вміння і є головним показником
талановитого пілота. Саме на цьому ми і робимо акцент під час відбору. Доки люди пілотуватимуть машини, ця гнучкість відіграватиме вирішальну роль в ухваленні рішення про
прийом пілота на роботу.
Саме тому робота пілота не має ставати рутиною, потрібно завжди бути напоготові. На щастя, виникнення вкрай складних ситуацій малоймовірно. В авіації практично немає людей, які просто відсиджують свій робочий час. Твій офіс — у небі, вид з нього постійно
змінюється… Пілоти належать до тієї невеличкої групи людей, які справді отримують задоволення від своєї роботи. Кожен етап роботи — від зльоту до післяпольотного розбору — дає
справжню втіху. Керувати літаком — це щось неймовірне. Особисто мені це нагадує поїздку
на гірських лижах, комусь, можливо, танець — кожен твій рух вивірений, ти повністю віддаєшся справі, усе відбувається природно, плавно, ідеально, і ти розчиняєшся в цьому процесі.
Просто не уявляю, як пілот може літати з примусу. Це ідеальна чоловіча професія. Адже, як
то кажуть, чоловік повинен мати хобі, а не роботу. Гадаю, жінок це також стосується.
Щоправда, серед пілотів, особливо в нашій країні, жінок ще досить мало. Можливо,
це пов’язано з тим, що такими старими літаками, як Ан-24/26, Ан-12, ІЛ-18 тощо, було складно керувати фізично. Нині все змінилося, і дівчата почали відкривати для себе цю професію.
Звісно, поки що головні дівчата в небі — наші бортпровідниці. І ця професія також для сильних духом, рішучих і відповідальних. Пасажири бачать лише один бік стюардес: привітний, послужливий, коли вони зустрічають вас на трапі або розносять напої.
І я сподіваюся, нікому не доведеться побачити інший — головний бік цієї професії: вміння
діяти в екстрених ситуаціях. Саме від бортпровідників передусім залежить безпека пасажирів. Насправді ці дівчата і хлопці, як агенти «під прикриттям». Ви навіть не уявляєте, які
професійні можливості приховуються за їхніми бездоганними привітними образами!

«В АВІАЦІЇ НЕМАЄ ЛЮДЕЙ,
ЯКІ ПРОСТО ВІДСИДЖУЮТЬ
СВІЙ РОБОЧИЙ ЧАС»
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СВІТЛАНА МОРОЗ
НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ЕКОНОМІКИ

«ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛІТАКІВ
І ПІДГОТОВКА ЛЬОТНОГО СКЛАДУ — ЦЕ
ТІ СТАТТІ ВИТРАТ, ДЕ ЖОДНІ КОМПРОМІСИ
МІЖ ЦІНОЮ ТА ЯКІСТЮ НЕМОЖЛИВІ»
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В авіацію мене привело... кохання. Мій майбутній чоловік ще студентом почав працювати
в цій галузі і запропонував мені випробувати свої сили. Спроба виявилася вдалою і 2005-го я влаштувалася до WINDROSE на посаду економіста. У травні цього року відсвяткувала вже 13-річний
ювілей роботи в компанії. Вважаю, мені дуже пощастило, адже на моїх очах маленька компанія, головною діяльністю якої були брокерські послуги, перетворилася на повноцінного гравця ринку авіаційних перевезень і посіла провідне місце серед авіакомпаній України. Коли я починала свою роботу
у WINDROSE, колектив налічував лише дев’ять осіб. Незважаючи на таку нечисленну команду, співробітники забезпечували успішну діяльність компанії завдяки своєму професіоналізму, досвіду та
любові до справи, якою займалися. Всі працювали як одна сім’я. З того часу кількість співробітників
зросла у понад 70 разів! Але цінності, започатковані засновниками компанії, вдалося зберегти. Взаємовиручка та підтримка нікуди не поділися і допомагають почуватися частиною дружної команди
професіоналів і сьогодні.
З чого починається рейс для пасажира? Придбаний квиток, стійка реєстрації, посадковий талон, митниця, паспортний контроль, прогулянка duty-free, і ось, нарешті, вас вітає на борту
привітний, усміхнений екіпаж. Для колективу WINDROSE усе починається значно раніше.
Адже виконання рейсу — результат спільної підготовки, злагодженої роботи та зусиль усіх працівників авіакомпанії: і тих, кого потім пасажири зустрічають на борту літака, і тих, хто залишається за
лаштунками.
На нас — співробітників відділу економіки — покладено завдання: збирати, обробляти й аналізувати інформацію про економічні процеси компанії. Ми проводимо взаєморозрахунки з постачальниками послуг і замовниками рейсів, контролюємо надходження доходів, щоб компанія своєчасно
виконувала свої зобов’язання.
В обов’язки економіста входить перевірка й обробка рахунків за аеропортове та аеронавігаційне
обслуговування, лізинг літаків, паливо, технічне обслуговування та запчастини, навчання екіпажів,
забезпечення рейсів бортовим харчуванням і побутовим приладдям, оренду приміщень та багато
іншого. Економіст має переконатися, що всі рахунки виставлені правильно, згідно із затвердженими тарифами. Це кропіткий і відповідальний процес, який потребує уважності та скрупульозності в
роботі. Адже від того, наскільки якісно й оперативно буде проведена перевірка рахунків та їх оплата,
залежить, чи вчасно буде виконано рейс і чи забезпечать пасажирів усім необхідним.
А від того, наскільки ретельно здійснюється контроль за витратами авіакомпанії, також залежить, чи зможе WINDROSE запропонувати пасажирам найвигідніший тариф на авіаперевезення.
Для пересічного пасажира запитання: «Яка причина різниці у вартості перевезення на одному
й тому самому маршруті у різних перевізників?» залишається відкритим. І це зрозуміло. Адже, здавалося б, структура витрат, що формує вартість квитка, для всіх авіакомпаній приблизно однакова.
Мінімізуючи свої витрати, авіакомпанії намагаються запропонувати пасажиру найпривабливішу
ціну. Головне в цьому прагненні — не перетнути межі, коли економія знижує безпеку виконання перевезення. Для WINDROSE безпека й комфорт пасажирів завжди в пріоритеті. Саме тому особлива
увага приділяється технічному стану літаків, підготовці льотного складу. Це ті статті витрат, де жодні компроміси між ціною та якістю неможливі.
Нехай може здатися, що робота економіста далеко не така романтична, як, скажімо, робота пілота, проте нам вдалося зібрати колектив, який вкладає у справу всю душу, для якого виконання
обов’язків не є механічною рутиною. Я вважаю, що запорукою продуктивної діяльності нашого відділу є усвідомлення співробітниками своєї значущості, розуміння того, що їх цінують і поважають
як професіоналів.
Спостерігати за стрімким розвитком компанії справді захопливо, а усвідомлення своєї причетності до цього процесу надихає на нові звершення.
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В авіації я з 1981 року. Для мене це була юнацька мрія, яка перевтілилася в роботу.
У WINDROSE мене привів випадок, але сьогодні я розумію, що в інших компаніях я працювати б не став. У кожної компанії є власний корпоративний почерк.
Спираючись на майже 40-річний досвід, звичайно, можна годинами аналізувати тенденції і перспективи розвитку авіації. Утім, щодо своєї сфери можу сказати: на цьому етапі
у світі авіації зростає рівень помилок саме в наземному обслуговуванні. Це є наслідком багатьох чинників, але організація процесу та кваліфікація персоналу відіграють вирішальну
роль.
Можливо, дехто навіть не замислюється, що авіація — це робота не лише у небі, а й
на землі. Насправді ж, наземне обслуговування — цілий світ, який процедурно описаний в
тисячах сторінок технологічних документів і потребує років для вивчення та набуття досвіду.
Навіть якщо коротко перелічити всі підрозділи, вийде чималий абзац: обслуговування пасажирів — реєстрація, робота з багажем; обслуговування літаків на пероні — водна
й туалетна системи, електричне живлення, кондиціонування, завантаження та розвантаження багажу й вантажів, пасажирські трапи, доставка пасажирів та екіпажів, заправка паливом, протикригова обробка, бортове харчування та прибирання — все це є наземним обслуговуванням. А ще буксирування та контроль за запуском двигунів, зв’язок з екіпажем під
час буксирування та запуску. Тут усе пов’язано в один ланцюг. Роботу наземних служб авіакомпанії можна справді порівняти з роботою команди на піт-стопі «Формули-1». Різниця
лише в тому, що під час гонки відлік іде на секунди, а в нас — на хвилини. Біля літака багато
техніки, її стільки, що кожен пристрій має своє чітко визначене місце в зоні обслуговування.
Але навіть цього недостатньо. Тому, окрім місця позиціонування, ще визначено черговість
під’їзду до літака. Усе це розписано по хвилинах у технологічних графіках обслуговування,
і від злагодженої роботи та вчасного виконання залежить, зокрема й те, чи не станеться затримки літака, якої так бояться пасажири.
Звісно, іноді рейси з тих чи тих причин затримують. Як діяти в таких випадках,
прописано Правилами перевезень й технологічними документами. Але значно більше залежить від співробітників пасажирського обслуговування: від їхнього досвіду та манери
спілкування, вміння пояснити ситуацію. Усе це визначає поведінку пасажирів, а діапазон її
може коливатися від спокійного очікування до блокування виходів на посадку…
Працівник наземного обслуговування — людина, до якої висувається досить багато
особливих вимог: потрібно постійно опрацьовувати величезні обсяги навчальної інформації, а ще слід проходити певні курси, які повторюються раз на кілька років, а то й щороку.
До того ж слід окремо вивчати алгоритм обслуговування кожного нового типу повітряного
судна.
Дуже важливим чинником для людей нашої професії є відповідальність — літак
просто не вилетить, поки не буде виконано весь обсяг робіт. Це як вага, яку несемо разом, —
якщо хтось візьме на себе менше, тоді більше дістанеться іншим. Це і є командна робота, особ
ливо на пероні, біля літака, незалежно від температури, погодних умов та часу доби, коли від
літака не відійти, доки він не почне рулити на виліт. У таких умовах всі особистісні риси людини проявляються дуже швидко. Були й такі, що не втрималися. Проте залишилася еліта.

«КОЛИ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПОГОДНИХ УМОВ
ТА ЧАСУ ДОБИ ВІД ЛІТАКА НЕ ВІДІЙТИ, ДОКИ
ВІН НЕ ПОЧНЕ РУЛИТИ НА ВИЛІТ, ВСІ РИСИ
ЛЮДИНИ ПРОЯВЛЯЮТЬСЯ ДУЖЕ ШВИДКО»
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ОЛЕКСАНДР ТРІШКІН
НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ

ЯК КРИЛА СТАЮТЬ НАДІЙНИМИ
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Майже мільйон людей у світі одночасно мчить у верхньому шарі тропосфери, рухаючись із країни
в країну, від континенту до континенту.
Що ж зумовило цей успіх? Передусім — створення основ теорії надійності, впровадження нових
конструкційних матеріалів, накопичення досвіду розробки, виробництва та експлуатації літаків.
Отже, створивши літальний корабель, що перебуває на вістрі науково-технічного прогресу, людина при цьому за своєю природою не змінилася. Усім відомий давній вираз: «Колона рухається з тією
швидкістю, з якою їде її найповільніший візок».
У середовищі професіоналів уже остаточно визнано, що в авіації немає інших факторів, крім
людського: літаки проектують, будують, експлуатують люди. І вся авіатранспортна система нині є не
надійнішою за найслабшу ланку — людину з властивою їй звичкою помилятися: у розрахунках на
міцність, проектуванні, виготовленні літаків, визначенні умов експлуатації та складанні правил польотів, і, зрештою, у їх виконанні. У кожній із цих стадій є свій, але все ж таки людський фактор.
У світовій практиці надійність людського фактора підвищують за допомогою впровадження й підтримки на високому рівні програм Crew Resource Management (CRM — управління ресурсами/
можливостями екіпажу). Це методика навчання персоналу, орієнтована не на технічні знання, а на
міжособистісні стосунки членів команди на борту літака та членів екіпажу з представниками інших
підрозділів, задіяних під час виконання польоту на різних його етапах.
Однією з головних перешкод для активізації цього ресурсу безпеки є традиційне ставлення до помилки. Якщо розцінювати її як синонім професійної невідповідності або провини, то відразу запускається порочне коло: побоюючись покарання, людина прагне приховати помилку, перекласти відповідальність, замовчуючи суперечності, маскуючи причини.
Ми у WINDROSE сповідуємо сучасний підхід, перевірений практикою провідних та успішних
авіакомпаній. Це підхід, який визнає помилку неминучою. Ми відмовляємося від звинувачень та покарань, а намагаємося пробудити в людині бажання долучитися до спільної роботи з усунення саме
причин помилки, взяти участь в удосконаленні операційних процесів.
CRM — ефективний інструмент корекції стосунків та комунікацій як за вертикаллю: персонал —
адміністрація, так і за горизонталлю: між співробітниками й підрозділами. Так в авіакомпанії формується справедлива культура довіри — так звана позитивна культура безпеки, яку ми проголосили
основою нашої корпоративної культури. Без неї не діють або є вкрай неефективними ні система управління ризиками, ні система управління якістю.
Ми розглядаємо наш дружний колектив як згуртований, «злітаний» екіпаж і застосовуємо сучасні підходи CRM, передусім навчаємо персонал ефективних методів індивідуальної та спільної професійної діяльності у стилі «єдиної команди».
Безпека та регулярність польотів, економічні показники діяльності авіакомпанії залежать
від багатьох чинників, що впливають на ефективність. Однак в основі всіх процесів перебуває людина,
її особистісний потенціал. Саме тому ми так багато уваги приділяємо надійності та командній роботі
і використовуємо для цього найкращі практики й методики.
Особистісний потенціал — це система соціальних і духовних рис людини, опанованих знань,
цінностей, компетенцій і творчих здібностей, це сформований рівень усвідомлення власних соціальних ролей. На основі багаторічної роботи з різними групами виробничих колективів ми можемо зробити фундаментальний висновок: без відповідної духовної культури професіоналом у широкому сенсі
цього слова авіаційний фахівець стати не зможе.
Надійність авіаційного фахівця розпочинається з духовності, яка зумовлює відповідальність
за якість виконаної роботи, а в кінцевому підсумку — відповідальність за життя пасажирів.
Тільки так ми, WINDROSE, зможемо завжди залишатися надійними крилами!
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ЧОТИРИ
СКЛАДОВІ УСПІХУ
ШВИДКІСТЬ, БЕЗПЕКА, СВОЄЧАСНІСТЬ, КОМФОРТ — ЦЕ СКЛАДОВІ ІДЕАЛЬНОГО
АВІАПЕРЕЛЬОТУ, ТОП ПОБАЖАНЬ БУДЬ-ЯКОГО ПАСАЖИРА І, ЗРЕШТОЮ, ФОРМУЛА
НАДІЙНОСТІ ТА УСПІХУ WINDROSE.

Швидкість
Основу авіапарку WINDROSE становлять сучасні повітряні судна А320 та А321.
Надійні, швидкі й комфортні, ці Airbus — еталонна класика пасажирських
перевезень. Крім того, WINDROSE у разі необхідності забезпечує гарантоване
здійснення рейсів відповідно до угод про обмін повітряними суднами з іншими
авіакомпаніями.

Безпека
Безпека польотів у WINDROSE гарантована своєчасним проведенням оперативних, періодичних та спеціальних регламентних робіт. Авіакомпанія регулярно
підтверджує сертифікат IOSA, що є всесвітньо визнаним показником відповід
ності міжнародним стандартам безпеки.

Своєчасність
WINDROSE постійно посідає топові позиції у рейтингах пунктуальності українських авіакомпаній. За даними Міністерства інфраструктури, у липні 2018 року
WINDROSE визнана найпунктуальнішою авіакомпанією України, адже вона
вчасно виконала 90,8% рейсів, що є дуже високим показником для вітчизняного
і навіть світового ринку.

Комфорт
Сучасні салони та першокласний сервіс — незмінна риса WINDROSE, яку авіакомпанія не втомлюється вдосконалювати. Оновлення крісел у салонах літаків
з бортовими номерами UR-WRI, UR-WRH, UR-WRJ дало змогу розширити простір для ніг пасажирів, при цьому збільшивши кількість місць до 218 і зменшивши вагу бортів, що дає можливість економити пальне.
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БIЗНЕСАВIАЦIЯ.
ЕКОНОМІЯ,
А НЕ РОЗКІШ
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Утім, оминути увагою особливий комфорт також неможливо.
Звичайно, це просторий восьмимісний салон, комфортабельні крісла, м’який диван, індивідуальний підхід в усьому — від
кейтерингу, який обговорюється із замовником перед рейсом,
і до посадки на літак через окремі ВІП-термінали аеропортів.
Наші клієнти не стоять у чергах на перевірку безпеки та прикордонний контроль. Конфіденційність — це ще одна перевага,
яку отримують пасажири бізнес-авіації.
Однак лише посадкою в пункті призначення послуги
бізнес-авіації не обмежуються?
Досить часто нас просять організувати трансфер від аеропорту
до кінцевого місця призначення. Це може бути як представницький автомобіль, так навіть і гелікоптер.
Як заздалегідь потрібно планувати авіарейс, якщо користуєшся послугами бізнес-авіації?
Ми дуже мобільні. Лише один дзвінок — і протягом двох годин
ми вже готові до вильоту. Якщо це наш постійний клієнт, то навіть процедури розрахунку значно спрощуються.

ВІКТОР
ГЕРМАН
СВОБОДА У ПЛАНУВАННІ ВЛАСНИХ АВІАМАРШРУТІВ ТА СКЛАДАННІ
ОСОБИСТОГО ГРАФІКА ПЕРЕЛЬОТІВ — НЕ ЛИШЕ ПРИВІЛЕЙ УСПІШНИХ ЛЮДЕЙ,
А Й ІНСТРУМЕНТ, ЩО ДОПОМАГАЄ ПРИМНОЖУВАТИ ЇХНІЙ УСПІХ.
ПРО МОЖЛИВОСТІ ТА ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-АВІАЦІЇ РОЗПОВІВ ЖУРНАЛУ
YOUR WIND КЕРІВНИК ЦЬОГО НАПРЯМУ В КОМПАНІЇ WINDROSE ВІКТОР ГЕРМАН.
Ви могли б коротко означити, якими є основні переваги бізнес-авіації?
Побутує думка, ніби бізнес-авіація — це розкіш чи навіть примха. Проте насправді — це економія. Використання можливостей
бізнес-авіації передусім націлене на збільшення ефективності
бізнесу та грамотне витрачання часу його власників із застосуванням топ-менеджменту. Нескладно розрахувати, наскільки
дорого коштує година робочого часу людини, чий бізнес приносить мільйони. І якщо цій людині потрібно здійснити подорож,
хіба розумним буде рішення марнувати дорогоцінний час, під-
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лаштовуючись під розклади регулярних рейсів авіакомпаній?
Із можливостями бізнес-авіації можна послуговуватися власним розкладом: спокійно допрацювати робочий день в офісі у
Києві, і ввечері вирушити з родиною, скажімо, в Ніццу, а в понеділок знову бути на роботі.
Крім того, незважаючи на наявність сучасних можливостей
для дистанційного спілкування, жодна скайп-конференція не замінить особистої зустрічі. Коли йдеться про масштабні й важливі бізнес-комунікації, без живого спілкування не обійтися, і тоді
стає в пригоді бізнес-авіація та мобільність, яку вона гарантує.

У чому полягають особливості організації послуг бізнес-авіації для авіакомпанії?
Для авіакомпанії робота з бізнес-джетами — це трохи інша філософія. У регулярних рейсах головне — злагоджена система,
що працює без перебоїв з великою кількістю пасажирів, а в
бізнес-авіації — індивідуальний підхід і готовність виконувати
нестандартні завдання конкретного замовника. Бізнес-джети
не літають між постійними пунктами, де можна підписати довгострокові контракти і працювати за усталеною схемою, не мають постійного графіка: графік і маршрути формує сам клієнт.
Тому ми як екстрена служба щодня і щохвилини перебуваємо
в готовності виконати рейс у напрямку, який обере замовник.
Куди дають можливість літати бізнес-джети WINDROSE?
Нині в нашому парку три надійні комфортабельні літаки Hawker
800XP/850XP. Це середньорозмірні літаки (midsize jet) — еталонна класика бізнес-авіації. Вони дають змогу літати з Києва у найвіддаленіші точки Європи, наприклад Ісландію, Португалію.
Європа сьогодні — найпопулярніший напрямок для бізнес-перельотів. Якщо йдеться про південь, то ми без проблем можемо
доправити клієнта прямим рейсом, скажімо, в ОАЕ.

WINDROSE проходять у навчальних центрах Великої Британії на рівні з пілотами з інших країн Європи та світу. З другого боку, умови, які створено у WINDROSE для пілотів, дають
змогу відбирати найкращих із кращих. Нерегулярні, а інколи
й термінові польоти потребують високого професіоналізму та
оперативності всіх служб, які готують рейс: навігаційні розрахунки, дозволи на переліт територій та замовлення на обслуговування літака й пасажирів у пунктах відправлення і призначення опрацьовуються з перших хвилин після отримання
замовлення. Ми цінуємо час наших клієнтів, тому вся команда
нашої авіакомпанії працює над тим, щоб рейс був виконаний
своєчасно, безпечно й комфортно.
Дехто називає бізнес-авіацію «малою», або «спрощеною»,
втім, це неправильно. Тут діють стандартні вимоги комерційної авіації. До того ж, окрім вимог, встановлених авіаційною
владою України, у WINDROSE ми дотримуємося також і міжнародних вимог, проходимо аудити IOSA (визнані в усьому світі
стандарти управління авіакомпанією). Жодного спрощення,
все за найвищими стандартами! Це стосується як пілотів, так
і технічного персоналу з обслуговування літаків. Наші літаки
періодично проходять технічне обслуговування в Німеччині та
Великій Британії, а щодня за станом літаків стежить досвідчений інженерно-технічний склад WINDROSE.
Яка ситуація з розвитком бізнес-авіації в Україні?
Бурхливий розвиток бізнес-авіації припав на другу половину  
2000-х. На жаль, останніми роками ринок дуже «просів», чимало компаній взагалі пішло з ринку або переорієнтувалося.
Утім, ми вирішили, так би мовити, рухатися проти течії і заповнити цю порожню нішу. І варто сказати, що за результатами
літнього сезону попит на бізнес-рейси справді є, та ще й чималий. Я назвав би бізнес-авіацію показником бізнес-активності
країни. А в Україні з її курсом на євроінтеграцію, з появою зарубіжних партнерів ця активність лише зростатиме.
Де у світі бізнес-авіація має найбільший попит?
Звісно, у США. Там зосереджено 90% усієї бізнес-авіації: від
малих одномоторних літаків до лайнерів бізнес-джетів. У США
раніше, ніж в інших країнах, зрозуміли: якщо ти прагнеш конкурувати, то маєш «витискати» максимум з кожної хвилини
власного часу. Кожен може стати мільйонером, втім, комусь
на це знадобиться тисяча років, а комусь рік. Усе залежить від
ефективності, і бізнес-авіація є тим інструментом, що дає можливість її підвищити.

А що можете сказати про вимоги до пілотів?
Професіоналізм команди — це запорука безпеки наших пасажирів та успіху компанії загалом. В авіації ці два поняття тісно пов’язані між собою. Пілоти — це ключові фігури. З одного
боку, наші пілоти проходять жорсткий відбір як під час влаштування на роботу, так і під час щорічних перевірок кваліфікації та стану здоров’я. А щорічні тренажерні перевірки пілоти
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ПРОГРАМА КОМПЛЕКСНОГО ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ ЗА ДОКТОРОМ Ф. К. МАЙЄРОМ ВІД

«RIXOS-PRYKARPATTYA»

ТЕРАПІЯ ЗА ДОКТОРОМ Ф. К. МАЙЄРОМ — ОДНА З МЕТОДИК ТАК ЗВАНОЇ НАТУРАЛЬНОЇ
ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ. ЦЕ КУРС ДЕТОКСИКАЦІЇ ТА ОЧИЩЕННЯ ОРГАНІЗМУ ВІД ШЛАКІВ,
ТОКСИНІВ, НЕПОТРІБНИХ ЙОМУ ЖИРІВ. МЕТОДИКА БУЛА РОЗРОБЛЕНА АВСТРІЙСЬКИМ ВЧЕНИМ,
ДОКТОРОМ ФРАНЦЕМ КСАВЕРОМ МАЙЄРОМ ЩЕ НА ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ. В ОСНОВІ ТЕРАПІЇ —
ПЕРЕДУСІМ ОЧИЩЕННЯ ТРАВНОЇ СИСТЕМИ, В ХОДІ ЧОГО НАЛАГОДЖУЄТЬСЯ ОБМІН РЕЧОВИН,
ОНОВЛЮЮТЬСЯ КРОВ І ЛІМФА, ОМОЛОДЖУЮТЬСЯ КЛІТИНИ І ТКАНИНИ, ВІДБУВАЄТЬСЯ
ПОЛІПШЕННЯ ПЕРИСТАЛЬТИКИ І ВІДНОВЛЕННЯ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ. У РЕЗУЛЬТАТІ
ПІДВИЩУЄТЬСЯ ЖИТТЄВИЙ ТОНУС ОРГАНІЗМУ, ПОКРАЩУЄТЬСЯ ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЗДОРОВ’Я
ЛЮДИНИ. ОКРІМ ВИВЕДЕННЯ ТОКСИНІВ ТА ШЛАКІВ, ПРИЄМНИМ БОНУСОМ ПАЦІЄНТИ ПРОГРАМИ
ОТРИМУЮТЬ ЩЕ Й НОРМАЛІЗАЦІЮ ВАГИ. ЕФЕКТ ДОСЯГАЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНОЇ
ІНТЕНСИВНОЇ ДІЄТОТЕРАПІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ МАСАЖІВ, ПРИЙОМУ ПРИРОДНИХ
СОЛЬОВИХ РОЗЧИНІВ І СПЕЦІАЛЬНИХ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ТА БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕДУР.

Д

октор Майєр засновував свій курс на тому,
що добра робота травної системи — найважливіший фактор імунітету людини. У процесі перетравлення їжі утворюються тілесні
отрути, які відкладаються в кишківнику та
інших органах. Наслідки для багатьох людей
часто бувають найнесподіванішими: пацієнти
починають скаржитися на частий головний
біль, розлади шлунка, відчуття дискомфорту
в животі, нездатність зосередитися, відчуття
втоми, депресію. Порушена функція кишківника може бути причиною мігрені, висипу,
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алергії, запалення гайморових пазух і навіть
захворювань суглобів. Високий темп життя,
емоційні навантаження, а також відсутність
збалансованого харчування — фактори, що
погано впливають на стан здоров’я людини.
Повний курс лікування за методикою доктора
Майєра зазвичай триває три тижні, короткий — два тижні. Частота проходження курсу,
рекомендована доктором Францем Ксавером
Майєром — раз на півроку. Проте ця рекомендація не є категоричною. Після проходження
першого курсу терапії ви самі навчитеся від-

• послаблення імунної системи
• алергії
• псоріаз, нейродерміт
• сечокам’яна хвороба, захворювання
сечовидільної системи
• з ахворювання серцево-судинної системи
• з ахворювання опорно-рухового апарату
• подагра
• хвороби органів дихання і дихальних
шляхів.
Заснована понад сто років тому концепція лікування організму через очищення кишківника сьогодні використовує
найновіші досягнення сучасної медицини і
дієтології та успішно застосовується лікарями Австрії, Німеччини, Швейцарії, Іспанії,
Італії. Вона зарекомендувала себе винятково
позитивно і з 2013 року вдало практикується
в «Rixos-Prykarpattya» (м. Трускавець) —
найвідомішому 5-зірковому діагностичному
лікувально-реабілітаційному курортному
комплексі України.
Курс лікування за методикою доктора
Майєра можна проводити лише під нагля-

дом кваліфікованого лікаря, який пройшов
необхідну спеціальну підготовку, оскільки
через інтенсивність лікувального впливу на
організм цей метод з повним правом можна
назвати «операцією без ножа».
«Rixos-Prykarpattya» — єдиний в
Україні центр, офіційно сертифікований
Міжнародною Асоціацією лікарів Майєра
(Австрія), а 12 лікарів курортного комплексу є сертифікованими спеціалістами
майєр-терапії.
Доктор Алекс Вітасек, засновник і
президент Міжнародної Асоціації лікарів
Майєра, її представник у Європейському
товаристві натуральної медицини в Берлінському університеті, регулярно відвідує
«Rixos-Prykarpattya». Він проводить лекції
та семінари, знайомить фахівців з останніми досягненнями Майєр-медицини у світі,
а також із сучасними аспектами відновлювальної медицини загалом.
Пан Вітасек неодноразово підкреслював
переваги проведення терапії Майєра саме
в умовах бальнеологічного курорту, яким є

Трускавець. Цілющі властивості місцевих
мінеральних вод підсилюють ефективність
програми, а потужна медично-лікувальна
база, за словами Алекса Вітасека, ставить
«Rixos-Prykarpattya» на позицію лідера
серед європейських центрів Майєр-терапії.
За період застосування Майєр-терапії у «Rixos-Prykarpattya» курс відновлення та детоксикації за Майєром
пройшли понад 1500 пацієнтів, і особливо варто відзначити, що більше
третини з них — два і більше разів.

м. Трускавець
вул. Городище, 8
www.rixos.ua
е-mail: info@rixos.com.ua
тел. +38 (032) 477 1111

чувати свій організм і визначати, коли настає
необхідність детоксикаціі.
ПОКАЗАННЯМИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ
КУРСУ МАЙЄР-ТЕРАПІЇ Є:
• стресовий стан, хронічна втома
• порушення обміну речовин
• необхідність корекції ваги
• захворювання травної системи
• порушення функцій печінки, жовчного
міхура
• схильність до діареї, метеоризму

ВПІЗНАЄТЕ СЕБЕ В ОДНОМУ ІЗ СИЛУЕТІВ?
ПЕРЕД ВАМИ МИТТЄВИЙ ТЕСТ АВСТРІЙСЬКОГО ДОКТОРА ФРАНЦА КСАВЕРА МАЙЄРА, ЯКИЙ
ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ВІДПОВІДНОСТІ ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ ЛЮДИНИ ЇЇ СТАНУ ЗДОРОВ’Я.
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ЗАХМАРНЕ
МЕН
ВИ ПОМІЧАЛИ, ЩО НАЙПРОСТІШИЙ БУТЕРБРОД НА ВИСОТІ КІЛЬКА

ФУД-СЕРВІС

ЇЖУ ДЛЯ КОМАНДИ
ЛІТАКА ГОТУЮТЬ
ОКРЕМО, ПРИЧОМУ
СТРАВИ ДВОХ ПІЛОТІВ
НІКОЛИ НЕ БУВАЮТЬ
ОДНАКОВИМИ

ТИСЯЧ МЕТРІВ НАД ЗЕМЛЕЮ РАПТОМ СТАЄ ОСОБЛИВОЮ СТРАВОЮ,
А ВЖИВАННЯ ЇЖІ НА БОРТУ ЛІТАКА БІЛЬШЕ СХОЖЕ НА ПЕВНИЙ
САКРАЛЬНИЙ РИТУАЛ, ПОРУШИТИ ЯКИЙ ЗДАТНИЙ ЛИШЕ СПРАВЖНІЙ
БУНТАР? ЗВІДКИ Ж ВЗЯЛАСЯ ЦЯ НЕБЕСНА ТРАДИЦІЯ?
Небесна кухня з’явилася ще до того,
як у небо піднявся перший пасажирський
лайнер, а саме — в добу дирижаблів, на початку ХХ століття. Величезні цепеліни рухалися зі швидкістю сучасних авто, тому
перельоти часом тривали і по кілька днів,
протягом яких пасажирів потрібно було
годувати. Причому годувати дуже добре.
Повітряні мандрівки могли собі дозволити лише надзвичайно багаті люди, які
звикли до певного рівня сервісу. Окрім
того, на невеличкій території дирижабля
просто нічим було себе розважити. Тож
вживання смачних страв і напоїв та куріння ставали для піонерів авіатуризму
єдиною розвагою. І, безперечно, — ліками
від страху.
Їдальні цепелінів мало відрізнялися від найкращих ресторанів того часу.
Варто лише згадати, що на сумнозвісному «Гінденбургу» для пасажирів готував
шеф-кухар готелю Ritz. У книжці «Великі
дирижаблі: їхні тріумфи і трагедії» письменник Джон Толанд так описує комору
«Гінденбурга»: «індики, живі омари, галони морозива, ящики з усіма видами фруктів, американським віскі і сотнями пляшок німецького пива». У меню останнього
дирижабля можна знайти страви з помпезними назвами на кшталт: «Яловичий
бульйон з равіолями з яблук і рейнського
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лосося а-ля «Graf Zeppelin». Утім, саме
цей розкішний повітряний корабель, зазнавши легендарної аварії, поклав кінець
добі цепелінів, на зміну яким прийшли
надійніші, комфортабельніші, швидші
й безпечніші літаки. Тобто такими вони
стали з часом — адже згаданими перевагами навряд чи могли похвалитися перші
літаки цивільної авіації. Спочатку це були
досить незручні машини, які страшенно
трусило, всередині панував холод і дуже
тхнуло паливом. Незважаючи на те, що
подолання відстаней на таких повітряних
суднах вийшло на новий швидкісний рівень, про комфорт взагалі не йшлося. Їсти
в таких умовах було практично неможливо. Проте в 1919 році на рейсі Лондон-Париж пасажирам вперше все ж таки видали
фрукти й сендвічі. І якщо цей рік вважати
датою народження бортового харчування, то традиція пригощати пасажирів у
літаках незабаром відсвяткує столітній
ювілей.
Однак час, коли літаки були вибором
авантюристів, тривав недовго. Авіація виявилася настільки перспективним транспортом для пасажирських перевезень,
що за 30 років незграбні й шумні крилаті
машини еволюціонували до комфортабельного (за мірками того часу) Boeing
307 Stratoliner — першого пасажирського
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БОРТОВЕ ХАРЧУВАННЯ
РЕОРГАНІЗУВАЛИ ПІД
УМОВИ СУЧАСНОСТІ, АЛЕ
АВІАКОМПАНІЇ НЕ ПРИПИНИЛИ
СВОЄ ЗМАГАННЯ У ПРАГНЕННІ
ЗДИВУВАТИ КЛІЄНТІВ

ЦІКАВО, ЩО НА ВИСОТІ ПОНАД
3 000 М НАШІ СМАКОВІ
РЕЦЕПТОРИ ПЕРЕСТАЮТЬ
СПРИЙМАТИ ДЕЯКІ СМАКИ
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літака, в якому з’явилася стаціонарна кухня, а також туалет і спальні місця. На борту
цього повітряного судна подавали смажену
курку, а ще безкоштовні цигарки, які можна було курити просто в салоні. Ці бонуси
мали відволікати пасажирів від страху перед польотом. Ідея, що за смачною трапезою
люди перестають нервуватися і починають
отримувати справжнє задоволення від авіамандрівки, набула великого розголосу в 40ві роки ХХ століття. Маркетологи того часу
твердо вирішили шукати шлях до сердець
авіатуристів через їхні шлунки. І не помилилися.
Наприкінці 40-х стартувала так звана
золота ера бортового харчування, коли авіакомпанії влаштували справжній марафон
високої кухні на бортах літаків, і на захмарній висоті можна було, скажімо, повечеряти
не гірше, а то й краще, ніж у дорогому ресторані. Річ не лише в тім, що їжа знімала
стрес, а й у тім, що аж до 70-х років минулого
століття ціни на авіаквитки встановлювали
на державному рівні, і були вони неймовірно високі. Авіакомпанії не могли заманити
потенційних клієнтів знижками, тому намагалися привабити їх високим рівнем сервісу.
Гарячі страви на будь-який смак — дорогі сири, свіжі овочі й фрукти, ікра, фуа-гра,
коктейлі з креветок, лобстери, тістечка, хамон, який нарізали просто перед пасажирами. Часто подача складалася з кількох етапів, а столики сервірували залежно від часу
доби — обов’язковими були й скатертини,
й серветки, й керамічний і навіть кришталевий посуд. Крім того, пасажирам необмежено наливали алкоголь, а на деяких рейсах
зазвичай одним із членів екіпажу був професійний сомельє.
Наприкінці 70-х регулювання цін на
авіаквитки перестало бути державною монополією. Авіакомпанії стали розвиватися
шаленими темпами і кожна почала вибудовувати власну стратегію боротьби за прихильність пасажирів. З’являлися дедалі
досконаліші моделі літаків, салони ставали
комфортабельнішими, повітряні судна —
швидшими і надійнішими, кількість напрямків збільшувалася, а ціни на квитки,
навпаки, танули. Літаки з розкоші перетворилися на засіб пересування — швидкий,
мобільний і дуже потрібний. Їжа перестала
бути єдиним інструментом впливу на пасажирів, втім, не втратила своєї важливої по-

зиції. Жодний сучасний пасажирський літак
не піднімається в небо без смаколиків.
Безперечно, небесне меню стало розвиватись у новому напрямі. З порцелянового
посуду страви перекочували до одноразових
боксів, срібні столові прибори були замінені на пластикові, меню з ексклюзивного
оптимізували до універсального, а місце
для скатертин залишилося тільки у бізнеста преміум-класах. Бортове харчування
реорганізували під умови сучасності, але
авіакомпанії не припинили своє змагання у
прагненні здивувати клієнтів.
Нехай сьогодні приготування бортових
страв стало переважно привілеєм спеціальних кейтерингових компаній, до розробки
меню й досі залучають найкращих шеф-кухарів світу, ресторани, що мають зірки
«Мішлен», та іменитих сомельє. Посуд для
багатьох авіакомпаній розробляють відомі
дизайнери і навіть всесвітньо відомі будинки моди, а на борту значної кількості авіакомпаній, зокрема і WINDROSE, ви все ще
маєте можливість насолоджуватися своїм
замовленням, яке вам подадуть на вишуканій порцеляні.
Меню змінюється залежно від пори року,
часу доби і маршруту. Пасажири можуть
сміливо замовляти дієтичні, веганські, дитячі страви, коригувати меню відповідно до
власних вподобань, релігійних переконань,
особливостей здоров’я і просто настрою!
Зазирніть до меню WINDROSE! На висоті понад 10 000 м вам запропонують поснідати улюбленим омлетом або смачними
оладками, замовити спокусливі закуски
й ситні страви з риби, птиці і м’яса з різними
варіантами гарнірів та ще й келихом вина,
який ідеально пасуватиме саме до обраної
вами страви. На десерт маєте можливість
насолодитися соковитим штруделем, свіжими ягодами або легкою пана-котою.
Тож ми відмовляємося визнавати, що
золота пора небесної кухні минула. Вона
триває та ще й дає приємні бонуси у вигляді
суворого контролю за якістю страв, вдосконаленої системи зберігання й транспортування продуктів, індивідуального підходу
до побажань пасажирів та забезпечення здорового харчування. Загалом небесна кухня
розвивається разом з авіацією, позаяк є невід’ємною частиною повітряних мандрівок,
непорушною традицією ще відтоді, як прості
мандрівники підкорили небо.
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СІМЕЙНІ
ЦІННОСТІ
ЗАЗВИЧАЙ «СІМЕЙНА КОМПАНІЯ» — ПОНЯТТЯ, ЯКЕ ЗАСТОСОВУЮТЬ
ДО КРИХІТНИХ МІСЦЕВИХ ПІДПРИЄМСТВ: МАГАЗИНІВ, КАВ’ЯРЕНЬ
ТОЩО. ТА ЧИ МОЖНА НАЗВАТИ СІМЕЙНОЮ ВЕЛИЧЕЗНУ
АВІАКОМПАНІЮ? ТАК. І WINDROSE ЗМОГЛА ЦЕ ДОВЕСТИ.
Останні дослідження показали, що
сімейні компанії вирізняються більшою
стабільністю, надійністю, прибутковістю і
мають вищу конкурентну перевагу на ринку. Їхні цілі далекоглядні, спрямовані на
довговічність, рівень відповідальності зазвичай значно вищий, ніж у конкурентів, а
зв’язки між співробітниками міцніші. Причини такого стану справ уже давно вивчають економісти та спеціалісти з HR. Однак
якщо не брати до уваги цифри, розрахунки і стратегічні теорії, то важко сперечатися з тим, що саме в сімейних компаніях, де
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пліч-о-пліч працюють батьки і діти, брати
і сестри та подружні пари, панує унікальна
комфортна атмосфера, професійні зв’язки
підкріплюються емоційними, а головною
особливістю цих компаній є взаємна підтримка і прагнення до спільної великої
мети. Мабуть, найчастіше вживана серед
працівників WINDROSE характеристика компанії звучить як «велика родина».
Утім, фактично — це ціла плеяда сімей, які
об’єднала авіація. Причому в житті багатьох компанія WINDROSE відіграла вирішальну роль!

Тетяна Бурлай — менеджер групи бортового харчування, технолог
Сергій Бурлай — начальник служби забезпечення сервісу на борту

РОДИНА БУРЛАЇВ
«Щасливі, легкі на підйом, закохані в небо»
Сергій і Тетяна на двох мають 21 рік стажу роботи в компанії WINDROSE і знайомі з авіакомпанією
ще з тих часів, коли вона лише починала здійснювати пасажирські перевезення. Подружжя стверджує: авіакомпанія WINDROSE відіграла величезну роль у створенні їхньої родини. Знайомство,
одруження і, зрештою, народження улюбленого сина Станіслава — усі головні події в житті родини
сталися у WINDROSЕ. «Якість роботи — це наша відповідальність, адже її оцінюють самі пасажири, і ми намагаємося робити все, щоб політ був не лише приємним, а й смачним!»
Сергія в авіацію привела мрія, Тетяну — випадок, а ось їхній син уже точно знає, ким хоче стати в майбутньому. «Дуже любить польоти і все, що пов’язано з авіацією. Звісно, вже поставив нас
перед фактом — буде пілотом! — розповідають батьки. — Сьогодні він активно вивчає мови і добре
знає, що йому знадобиться знання точних наук. А ще син дуже пишається тим, що знайомий з багатьма пілотами WINDROSE».
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Леонід ЗАХАРІЯ — заступник директора ДЛЕ з тренінгу, командир-інструктор на літаках А320/321
Олена ЗАХАРІЯ — бортпровідник-інструктор на літаках А320 та ЕМВ-145

РОДИНА ЗАХАРІЯ
«Наші пріоритети — єдність та порядність»
Уже три покоління членів цієї родини працюють на захмарних висотах і справедливо стверджують, що авіація — частина їхнього життя, яке просто неможливо уявити інакшим. Леонід Захарія
надихався прикладом свого дядька-авіатора, що літав іще на По-2 — літаку, сконструйованому наприкінці 20-х років минулого століття. Леонід має 45 років досвіду в авіації та 21 000 годин нальоту
на літаках Ан-2, Л-410, Ту-134, В-737, А320/А321 та А330 і сьогодні він навчає десятки нових підкорювачів небес на літаках А320/А321.
«Завдяки довірі керівництва авіакомпанії я зміг реалізувати себе як інструктор і тренінг-менеджер, і нині маю можливість ділитися своїм льотним досвідом, який я здобув, працюючи в іноземних компаніях» — розповідає Леонід.
Старша донька Леоніда — Олена, яка продовжила льотну справу родини в 1999 році, наразі
обіймає посаду бортпровідника-інструктора на літаках А320 та ЕМВ-145. Уже сьогодні підростає
наступне покоління родини Захарія, яке, сподіваються старші авіатори, продовжить гідну справу.
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Роман Богданов — старший системний адміністратор відділу інформаційних технологій
Ольга Богданова (Іванюк) — начальник відділу маркетингу і бронювання
Володимир Іванюк — начальник IT-відділу
Надія Іванюк — начальник відділу контролю ресурсів

РОДИНА ІВАНЮКІВ
«Авіація для нас — не просто
робота, це можливість побачити
світ, а він — прекрасний!»

РОДИНА БОГДАНОВИХ
«Наша сім’я — це команда, яка
підтримує, розуміє і допомагає
одне одному».

У житті цієї родини авіакомпанія відіграла вирішальну
роль, адже Володимир і Надія Іванюки познайомилися
на роботі. Не дивно, що їхні головні життєві прагнення
збігаються з пріоритетами WINDROSE: розвиватися,
йти в ногу з часом і завжди прагнути кращого. А ще, на
думку подружжя, авіація дарує їм можливість втілити
головну мету свого життя: побачити світ у всій його красі. «Ми — фанати мандрівок без багажу і впевнені, що
враження від нових місць — безцінні! Наш девіз: «Найкращий спосіб навчитися літати — паспорт, квиток і
ручна поклажа!»

За таким принципом ми працюємо і в авіакомпанії, де
всі співробітники — одна велика родина!» — з упевненістю заявляють Богданови. Їхня сім’я і WINDROSE
практично ровесники. Коли 2006 року Роман прийшов
працювати в компанію, вони з Ольгою були молодою
родиною з двома малюками на руках. Подружжя переконане: стабільна робота у дружній атмосфері допомогла їм стати на ноги, зміцнила родину, подарувала впевненість у завтрашньому дні.
Наша любов до авіації передалася і дітям. Вони розуміють, що в цій галузі потрібні спеціалісти, тому сьогодні старанно навчаються. Дочка Валерія вже цього року
проходила літню практику у WINDROSE.

69

ТРАДИЦІЯ

REVIEW

КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ДИЗАЙН, КОМФОРТНІ УМОВИ ДЛЯ
ЖИТТЯ, ВИСОКА ЯКІСТЬ БУДІВНИЦТВА, БЕЗДОГАННА
РЕПУТАЦІЯ — ТЕ, НА ЧОМУ ҐРУНТУЄТЬСЯ СИСТЕМНИЙ
ПІДХІД КОМПАНІЇ «ІНТЕРГАЛ-БУД» ДО БУДІВНИЦТВА
ЖИТЛА БІЗНЕС-КЛАСУ.

С ТА Р О Н А В О Д Н И Ц Ь К А

У самому серці столиці «Інтергал-Буд» зводить унікальне футуристичне місто майбутнього — мультифункціональний ЖК «Intergal
City», який в Лондоні нещодавно був відзначений міжнародною премією European Property
Awards 2018. Цей інноваційний проект
поєднає в собі всі складові сучасного життя
в мегаполісі: житловий комплекс, торговельно-розважальний та бізнес-центри.

Віктор Гачевський — командир повітряних суден А320/321
Артем Гачевський — другий пілот А320/А321

РОДИНА ГАЧЕВСЬКИХ
«Авіація і небо — це там, де душа»
Для Гачевських авіація — чоловіча справа. Батько Віктор — досвідчений пілот, командир повітряних суден А320/321, а раніше і А330. Його син Артем — другий пілот А320/321, таланти якого
відзначає керівництво. Мама ж — натхненник і надійний тил родини.
Гачевські впевнені: у сучасному стрімкому житті авіакомпанія WINDROSE для їхньої родини
відіграє неабияку роль.
«Чому ця авіакомпанія? Спираючись на свій досвід роботи в інших авіакомпаніях України,
я вважаю, що WINDROSE відповідає високим європейським стандартам і вимогам ІКАО до льотної роботи, — говорить Віктор. — І я радий, що Артем обрав цей шлях й упевнено освоює професію
пілота. Ми з дружиною пишаємося своїм сином».

Ще один проект компанії «Інтергал-Буд» — елегантний і статусний ЖК
«Лук’янівський каскад» в історичному центрі Києва. Цей житловий комплекс являє собою багатосекційний будинок з продуманою власною інфраструктурою на прилеглій території. ЖК «Лук’янівський каскад» ідеально
відповідає сучасному вимогливому стилю життя.
Центральний відділ продажу
(вул. Василя Тютюнника, 28 Б)
+38 (044) 220-10-22
https://intergal-bud.com.ua
https://www.facebook.com/IntergalBud/
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У центрі Києва зводиться респектабельний ЖК «Володимирський». Виконаний у
стилі art deco, він символізує високий клас
і вишуканий стиль. В оздобленні комплексу бізнес-класу використовують ексклюзивні високоякісні матеріали: граніт, натуральний кварцит, а також дизайнерські
елементи з натурального каменю, дерева
та металу. Унікальне планування квартир
з гардеробними кімнатами і власними
терасами задовольнить найвибагливішого
покупця, а зручний консьєрж-сервіс та
сучасна система «розумний дім» забезпечать йому максимальний комфорт.
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Юлія Кириченко — бортпровідник-інструктор на літаках А320 та ЕМВ-145
Олександр Кириченко — інженер центру управління технічним обслуговуванням повітряних суден

РОДИНА КИРИЧЕНКІВ
«Окрилені романтики, пов’язані одним коханням — авіацією»
Якби не WINDROSE, ці двоє могли б просто не зустрітися! Родом з різних кінців України, Юля і
Олександр познайомилися у відрядженні в місті Івано-Франківськ. «Спільна любов і нерозривний зв'язок, який нас поєднує, — це авіація, — стверджує Юлія. — У 16 років я стала спортсменом-пілотом на вертольоті Мі-2, потім з огляду на обставини була спортсменом-парашутистом,
пізніше спробувала себе у наземних професіях, однак зрозуміла: не повернутися в авіацію просто
не маю сил!». Олександр впевнений, що його — скрупульозного й педантичного реаліста у стосунках з технікою — авіація робить романтиком. А син подружжя — Павло у свої шість років уже мріє
стати пілотом, спостерігаючи за такими закоханими в небо батьками.
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ХОБІ

ХОБІ

ТИМ ЧАСОМ
НА ЗЕМЛІ
1

4

Коли вираз «Спуститися з небес на землю» для тебе означає не більше,
ніж просто завершити робочий день, ти не можеш дозволити собі проводити
вільний час банально й нецікаво. Мотокрос, дайвінг, фуд-фотографія — усе
це лише кілька пунктів зі списку хобі працівників WINDROSE.
1 Яна САВЄНКОВА,

4 Гліб і Анастасія ДОЛЖИКОВІ,

З 2014 року захоплююся дайвінгом. У 2016-му пройшла навчання й отримала сертифікат Open water
diver, який дає мені право занурюватися без інструктора на глибину до 18 метрів. Пасажирам, що подорожують до Єгипту, завжди раджу: якщо немає протипоказань щодо здоров’я, обов’язково варто спробувати
відкрити для себе зовсім новий світ — підводний!

Трекінг, альпінізм, гірський туризм – наші сімейні
захоплення. На цьому фото – ми у Фанських горах,
Таджикістан. А разом та окремо підкорили чимало визначних вершин світу: Монблан, Маттерхорн,
Піско, долали гори Тань-Шань, Альпи, Кольдільєра-Бланка тощо.

бортпровідник

2 Павло КУЦЕНКО,

5 Владислав ШКУРЕНКО,

Маю кілька активних захоплень, і всі вони пов’язані зі швидкістю. Понад 10 років катаюся на гірських
лижах. Пілотую невеликі легкі літаки вже понад 20
років. А щойно спробував баггі — це такі специфічні
авто-всюдиходи для їзди бездоріжжям.

Моє «земне» захоплення — мотокрос. Переймаюся
ним ще з 12 років. Брав участь у змаганнях, отримав другий розряд з цього виду спорту. Окрім кросового мотоцикла, ще ганяю на легендарному Harley
Davidson.

3 Володимир СТАХ,

6 Руслана ОЛЕКСІЄНКО,

Великим тенісом захопився у 2015 році, перебуваючи
у відрядженні в Пакистані. Нині половину свого вільного від польотів часу проводжу на тенісних кортах.
Беру участь у змаганнях. Моя донька також відвідує
тренування з тенісу тричі на тиждень, і ми вболіваємо одне за одного під час змагань. Моя мрія — бути
прикладом для своїх дітей, дотримуючись активного
і здорового способу життя!

Фотографією захоплююся понад 10 років. Спершу
знімала переважно на плівку, фіксуючи свої пригоди у відрядженнях. Згодом фотографія стала для
мене більше ніж хобі. Сьогодні переважно займаюся
фуд-фотографією, співпрацюю з одним із найкращих
рестораторів України, публікуюся в періодичних та
онлайн-виданнях, беру участь у проектах з дослідження та популяризації української гастрономії.

КПС-інструктор літака ЕМВ-145
2

5

бортпровідник-інструктор

3
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фахівець відділу інфотехнологій, провідний
фахівець з розкладу

другий пілот

бортпровідник

6
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Що потрібно, аби потрапити до команди WINDROSE?
Вимог не так багато: потрібно бути хорошою надійною людиною, вміти грати у
футбол і, звісно, тямити в авіації. Практично всі наші гравці — співробітники
WINDROSE, таке трапляється нечасто
в командах бізнес-ліги. Я, наприклад,
системний адміністратор. Але і я, і ще кілька хлопців з команди мають професійне
спортивне минуле. Колись із футболом у
нас не склалося, втім, ми прийшли в авіацію й отримали нову можливість грати.
Розкажіть, де, як часто ви тренуєтесь
і хто вас тренує?
Насправді ми самі себе тренуємо. У нас немає і ніколи не було тренера. Так склалося,
що команда дуже злагоджена, ми добре розуміємо один одного і не маємо суперечностей щодо гри. Тренуємося на найкращому
стадіоні Києва — ЦСК. Звісно, таку можливість нам забезпечує компанія. Тренування двічі на тиждень плюс ігри на вихідних.
Часом, коли ми беремо участь у кількох
турнірах, буває по кілька ігор за вікенд.

ЗАВЖДИ У ГРІ
ЦЬОГО РОКУ ЮВІЛЕЙ СВЯТКУЄ НЕ ЛИШЕ WINDROSE, А Й ФУТБОЛЬНА КОМАНДА КОМПАНІЇ.
ЗА 10 РОКІВ ІСНУВАННЯ ВОНА ЗМАГАЛАСЯ З ДЕСЯТКАМИ СУПЕРНИКІВ З РІЗНИХ КОМПАНІЙ
ТА КРАЇН, І НАВІТЬ З ПРОФЕСІЙНИМИ ФУТБОЛІСТАМИ, ЗАВОЮВАЛА ПОНАД ПІВСОТНІ НАГОРОД
ТА ВИБОРОЛА МІЖНАРОДНУ ПЕРШІСТЬ. ПРО НАЙЯСКРАВІШІ МОМЕНТИ З ЖИТТЯ КОМАНДИ,
ЗНАКОВИХ СУПЕРНИКІВ І ЗНАЧЕННЯ ФУТБОЛУ ДЛЯ АВІАТОРІВ РОЗПОВІЛИ ГРАВЦІ WINDROSE
НА ЧОЛІ З КАПІТАНОМ ДМИТРОМ ПОДУСОМ.
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WINDROSE — команда, яка має чимало нагород. Чи знаєте точну їх кількість, і який кубок вам дістався найважче?
Нещодавно ми намагалися перелічити всі
нагороди, вийшло близько 50-ти. Утім,
з того часу ми ще кілька кубків завоювали,
тому точну цифру не назву. Чимало було
ігор, які запам’яталися. Та, мабуть, одна
з найяскравіших — наша перемога в авіаційному футбольному турнірі (AFC) у Відні. Там брали участь команди з усього світу,
що так чи інакше пов’язані з авіацією: від
Росії до Саудівської Аравії. І ось у півфіналі
ми грали з росіянами. Команда виявилася
дуже сильною: спочатку ми програвали
1–0, потім змогли виграти 2–1, й одразу ж
за півгодини — фінал. І знову команда з Росії. У них чимало замін було, а наші хлопці були дуже втомлені, дехто з травмами.
Спершу ми також програвали 1–0, потім
на останніх хвилинах зрівняли рахунок і
виграли завдяки пенальті — 2–1! По-перше, приємно виграти в такого суперника,
по-друге, звісно, міжнародний турнір — це
дуже престижно. Тепер жартома називаємо себе «чемпіонами світу серед авіаторів».

Чи є у команди принципові суперники в Україні?
Найімовірніше, ні. Звичайно, коли ми
граємо із командами компаній-конкурентів — це щось особливе, втім, ми не
акцентуємо уваги на суперництві. Просто
завжди виходимо на поле, щоб перемогти.
Насправді в українській бізнес-лізі дуже
багато сильних команд. Нещодавно, наприклад, ми грали з командою «Транс
буд», програли їм 4–3. Був дуже запеклий
бій, адже вони одні з найкращих у Києві.
Розкажіть про WINDROSE Football
Cup — що це за чемпіонат, чия була
ідея?
Це ідея генерального директора Володимира Васильовича Каменчука. Він хотів
створити сімейний чемпіонат, щоб на футбол приїздили всією родиною — з дітьми,
друзями, добре й цікаво проводили тут час
і долучалися до спорту. Ми зв’язалися із
бізнес-лігою, зібрали 20 команд. Їх розділили на дві ліги, назви обрали з авіаційної
тематики: «First class» та «Business class».
Призом стала чимала знижка на авіапереліт для всієї команди від WINDROSE.
Переможці, звісно, цією знижкою скористалися — злітали на відпочинок. Усі залишилися задоволені, тепер з нетерпінням чекаємо наступного літа.
А ви самі відвідуєте футбольні матчі?
Звичайно. Щоправда, всі наші хлопці вболівають за різні команди, іноді по-дружньому сперечаємося з цього приводу.
Втім, компанія спеціально для нас часто
презентує квитки на ігри, що проходять
в Києві. Відвідуємо із задоволенням.
Що для вас футбол, чому так захоплює цей вид спорту?
Футбол — унікальна гра, що об’єднує величезну кількість людей. Для мене як гравця — це просто кайф. Я з семи років граю
у футбол, мені цю любов прищепив іще
мій батько. Коли виходжу на поле, забуваю
про всі проблеми. Втома від тренувань —
це приємна втома, навіть на біль ніколи не
зважаю. Ми граємо заради задоволення.
Звісно, програш може будь-кого засмутити. Тому, щоб бути в гарному настрої, ми
у WINDROSE завжди перемагаємо.
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2

Роман ШОКОЛЕНКО,

воротар

Футбол для мене — велике задоволення, а ще змога
отримати дозу адреналіну і, звичайно, реалізація дитячої мрії. Нині мрію зіграти з Барселоною. Я завжди
дивлюся професійний футбол, вболіваю за Динамо.

3

Сергій ЛУНІН,

воротар

Колись у дитинстві, як у будь-якого хлопчика, в мене
була мрія — стати славетним футболістом. Але не так
сталося, як гадалося. Нині футбол для мене — хобі,
а ще можливість отримати дозу адреналіну після трудового дня. Однак завдяки команді WINDROSE знову
з’явилася жага до перемог — як у дитинстві.

2

6

5

4

4 Сергій

3

нападник

8

7

ДІМИТРЕНКО,

11

12
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14

АНДРУШКО,

Футбол — це дивовижний світ, що дарує унікальні емоції
всім, хто бере в цьому участь. Життя — це гра. Футбол —
гра, найпопулярніша у світі. Виходить, що футбол — це
життя у всіх його виявах.

5 Артем

На мою думку, секретом успіху нашої команди є дружність та підтримка один одного у колективі. А ще, звісно,
любов до найкращої гри у світі!

нападник

ЧУПІС,

ШОЛОМІНСЬКИЙ,

нападник

У нашій команді немає тренера. Але, можливо, причина нашої результативності в тому, що гравцем команди є генеральний директор авіакомпанії WINDROSE,
і в потрібний час він знає, як замотивувати команду
краще за будь-якого тренера!

7 Олексій
нападник

13

нападник

захисник

6 Олег

10

8 Микола

Ми всією командою дивимося великі матчі. Особисто
я стежу за англійським, італійським та іспанським
чемпіонатами, з дитинства вболіваю за «Челсі» і, звісно, хотів би грати з професійними командами. Такі
ігри дають величезний, незабутній досвід. Можливо,
наша команда колись вийде і на такий рівень.

Футбол — це гра мільйонів, одна з найдинамічніших
командних спортивних ігор, де мало логіки. Але тим
цікавіше спостерігати, коли ти бачиш неймовірні комбінації, емоції нереалізованих моментів та піднесення
кубків над головою.

9

жодної поразки, подолавши сильних суперників. Зокрема, запам’ятався фінальний матч: нашими суперниками
були авіатори з Португалії, саме вони були фаворитами
змагань, адже неодноразово ставали чемпіонами на цьому турнірі. Утім, у запеклій боротьбі ми змогли здобути
дуже важливу для нас перемогу з рахунком 2:1. І в цьому
матчі я відзначився одразу двома результативними діями:
спочатку віддав голову' передачу на Дмитра Подуса, який
відкрив рахунок, а згодом і сам забив гол.

АРТЕМЕНКО,

Особисто для мене всі наші перемоги є дуже важливими, адже вони досягнуті важкою командною працею
та самовіддачею кожного із гравців. Однією з таких
видатних перемог стала перемога на міжнародному авіаційному турнірі в місті Амстердам. На цьому
турнірі ми пройшли нелегкий шлях до перемоги без

9 Денис

10 Ігор

ЗОЗУЛЯ,

ВАРГА,

захисник

Секрет успіху — у чудовому колективі. Ми не просто граємо в одній команді, ми дружимо родинами.

11 Євгеній

захисник

ХІЛЕНКО,

У футбол я граю ще з дитинства, це активний і командний
вид спорту. Ніщо так не згуртовує найкращих друзів, як
командна гра. А ще — це випробування на міцність власних м’язів і витривалості та можливість отримати потужну емоційну підзарядку.
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один одного— і це

команді, з якою я проводжу більшу частину свого часу,
з якою здобув багато трофеїв і гіркого досвіду.

13 Андрій

захисник
Футбол об’єднує! Завдяки йому я налагодив безліч контактів з різними людьми, так і потрапив до команди
WINDROSE.

12 Віталій

нападник

ІВАЩЕНКО,

Футбол для мене ще з дитинства був способом життя,
я дуже багато часу присвячував тренуванням, підготовці,
бо мав мрію стати професійним футболістом. Але отримані травми внесли свої корективи. Сьогодні футбол для
мене — це можливість відчути ті емоції, які я не відчую
більше ніде. Можливість грати за WINDROSE — це певна
компенсація нереалізованих спортивних амбіцій. А ще
надзвичайно важливою є атмосфера, що панує в нашій
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МАСЛЮК,

Футбол об’єднує весь світ, адже це командна гра, в якій
є краса й динаміка. Коли дивишся футбольний матч, бачиш, як гравці показують характер — виявляють емоційність, доброту, взаємодопомогу, а ще демонструють майстерність, яку здобувають роками. Особисто для мене
футбол — це життя, а моя команда — це сім’я як на полі,
так і поза ним.

14 Олександр

захисник

НІНІЧУК,

У нашій команді зібралися найкращі люди з тих, з ким
мені колись доводилося грати. Підтримка цих хлопців
не лише на футбольному полі, а й за його межами дуже
допомагає. Ця команда, як велика сім’я, дарує мені позитивні емоції. Кожен з наших хлопців гідний носити
футболку WINDROSE.

НАМ ПИШУТЬ

From: Alesia Azarova
Sent: Thursday, October 4, 2018
To: press@windrose.kiev.ua
Subject: Чудове повернення
Через чотири дні після повернення з відпочинку ми зрозуміли, що не можемо
знайти улюблену електронну книжку Kindle і згадали, що останній раз бачили
її в літаку. Чесно кажучи, руки в мене опустилися... Великий чартерний літак з
купою дорослих людей і дітей після нас, напевно ж, одразу полетів далі. Можливо, його навіть не встигли нормально прибрати. Адже минуло вже чотири
дні після польоту... Коротко кажучи, з книжкою я подумки розпрощалася, але в
понеділок пізно ввечері все ж таки вирішила написати в авіакомпанію.
Яким же було моє здивування, коли вже у вівторок в обідню пору мені відповіли
з відділу lost&found: «Вашу книжку знайшли, наразі вона в офісі компанії»! Сказати, що я зраділа — нічого не сказати! А ще через годину мені зателефонував
представник компанії Юрій і повідомив, що я можу забрати книжку в будь-який
момент. Що я того ж дня і зробила.
Хочу висловити величезну вдячність співробітникам WINDROSE за таку оперативну реакцію. Приємно, що ваша авіакомпанія не лише найпунктуальніша серед українських компаній, а й із сервісом у вас все просто чудово! Так тримати!

НАМ ПИШУТЬ

From: Alexander Netay
Sent: Saturday, June 6, 2018
To: press@windrose.kiev.ua
Subject: Браво!

Це не пілот — це композитор біля рояля! Це не політ — це мелодія, зіграна
маестро! Ні зльоту, ні посадки ніхто не відчув. Airbus приземлився, як пір’їнка.
Я багато літав, але це було як у мами на ручках! Рейс 7W-4014 Анталія —
Харків, авіакомпанія WINDROSE airlines, командир екіпажу — маестро Володимир Бабій — БРАВО!!!

From: Svetlichnaya Svetlana
Sent: Monday, October 8, 2018
To: press@windrose.kiev.ua
Subject: Обмін з перевищенням

From: Dmytro Lisunov
Sent: Saturday, July 10, 2018
To: press@windrose.kiev.ua
Subject: Вдячні!
Щиро вдячні вашій авіакомпанії за розкішний політ і привітання (29 червня,
рейс: Київ — Ламеція — Терме). Усе було організовано на найвищому рівні!
Скинув би відео, але у вас месенджер закритий на прийом файлів.L Тепер
ми з дружиною ваші шанувальники! Дякуємо!
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Ви чули про обмін з перевищенням? Коли отримуєш більше, ніж очікував.
Коли персонал компанії, що надає тобі певну послугу, складається не просто
з фахівців високого класу, а з доброзичливих людей, справді готових тобі
допомогти, і до них хочеться повертатися знову. Коли твою проблему розв’язують миттєво, без бюрократичної тяганини. І начебто нічого особливого, а
тепле почуття залишається.
Якось у літаку української авіакомпанії WINDROSE airlines в кишені сидіння
ми забули планшет.
Пережили з цього приводу цілу гаму почуттів — від гіркої досади до повного
смирення, від маленької надії до невимовної вдячності!
Та досить було написати на сайт компанії, як нам того ж дня подзвонили і
запросили забрати планшет.
WINDROSE airlines, спасибі за пунктуальність, професіоналізм і приємний
післясмак!
Процвітання вашій компанії і всім вашим співробітникам!
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Комфорт, жіночність, вишуканість —
синоніми бренда
From: Виктория Василевская
Sent: Saturday, July 2, 2018
To: press@windrose.kiev.ua
Subject: Чудовий політ!

Я не дуже добре запам’ятовую імена й прізвища і досі не надавала особ
ливого значення іменам командира екіпажу та стюардес. А сьогодні про
це пошкодувала. 30 червня летіла рейсом Барселона — Київ. Наш політ
обслуговував чудовий екіпаж. Стюардеси були уважні й приємні у спілкуванні, незважаючи на нічний переліт. Пілот — профі своєї справи. Зліт і посадка
були настільки легкими й комфортними, ніби це і не літак зовсім, а високотехнологічний космічний корабель.J Велике спасибі екіпажу за роботу, а
компанії — за корпоративну культуру.

From: Roman Sinicyn
Sent: Saturday, August 22, 2018
To: press@windrose.kiev.ua
Subject: Подорож дітей до Болгарії

Нещодавно повернулася з відпочинку друга, остання в цьому році група діток
з Болгарії. Діток, батьки яких загинули на Донбасі, захищаючи нас із вами.
Майже сотня дітей із мамами відпочили, оздоровилися і набралися вражень
у сонячній Болгарії.
Дякую авіакомпанії WINDROSE airlines за те, що вона третій рік поспіль безкоштовно надає місця в чартерах!
Наступні подорожі будуть уже в Карпати.

Чого прагне жінка — того прагне
Бог! Образ сучасної жінки набуває
суперечливого амплуа — сильної, але
жіночної, елегантної, але яскравої,
енергійної, але стриманої! Живучи в
шаленому ритмі, сучасні жінки вміють
зберігати неперевершений вигляд.
У сучасної жінки немає віку, є тільки її
особистість. Бренд KaNo створений для
особистостей, які сміливо втілюють свої
плани в життя.
Концепція бренда — це еклектика
сучасності й завжди актуальна класика.
Ділова енергійна жінка цінує якість,
ексклюзивність та стиль. І саме на цих
принципах ґрунтується бренд KaNo.
Високоякісні тканини, дизайнерські
моделі, кваліфікована конструкторська

розробка й досконале виготовлення здатні створити диво, яке відчувають наші клієнтки, обираючи
український бренд KaNo.
Сама назва KaNo походить від
назви руни, яка символізує собою
жінку у найяскравішому її прояві. Це жіночність, сексуальність,
яскравий вогонь, енергія нескінченного життя, яку жінка несе
цьому світові.
Команда KaNo створює свої
колекції, керуючись потребами
сучасної жінки, яка підкорює світ.

www.kano-style.com.ua
@style.kano.kiev
style_kano

НАШІ БУТИКИ:
ТРЦ Lavina Mall, вхід № 6
вул. Берковецька, 6Д
м. Київ
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ТЦ ЦУМ, 3-й поверх
вул. Хрещатик, 38
м. Київ
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From: Revizorrov Olexiy
Sent: Saturday, August 7, 2018
To: press@windrose.kiev.ua
Subject: Усе чудово!

Як завжди, сьогодні приємно здивувала авіакомпанія WINDROSE airlines.
Усіх пасажирів рейсу до Ларнаки пригостили компліментом у вигляді шоколадного печива. А дітям ще принесли дуже смачний гамбургер. Дякую
WINDROSE. Рейс, як і зазвичай, здійснили без затримки, екіпаж — супер!
Приємні речі робити легко!

From: Вікторія Зайченко
Sent: Thursday, October 4, 2018
To: press@windrose.kiev.ua
Subject: Дякуємо за переліт

Ми з чоловіком користуємося послугами WINDROSE вже багато років, оскільки
дуже любимо різні острови Греції. А туди зазвичай літають саме чартери. Цього разу після кількох років перерви ми вперше летіли з трирічною дитиною.
Нам дуже сподобався сервіс: чистий літак, новенькі бортові журнали.
Я взяла із собою трохи їжі для малюка, але ваші чудові, оригінальні коробочки з тістечками безе та здоровими чизбургерами стали найкращим початком
відпочинку! Дитина була у захваті, і півтори години я слухала захоплені відгуки
малюка з приводу всього: їжі, напоїв, красивих «тітоньок» (бортпровідниць).
Я підготовлена мама, у мене були іграшки та ліпаки, тож наступні півтори
години польоту я також не нервувалася. Нервуватися ми почали вже під час
посадки на Крит: більшість дітей стали одночасно плакати через тиск та біль
у вушках. Ми не були підготовлені до цього, і лише на зворотному шляху
прихопили із собою цукерки, щоб жувати й радіти. Отже, одне з моїх побажань
для ідеального сервісу: у літаку потрібно роздавати цукерочки, наприклад, на
паличці.
Іще раз дякуємо за чудове оформлення частини нашого відпочинку!
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ЯК ЦЕ БУЛО

Календарний

план

ЯК ЦЕ БУЛО

2010

Як і для багатьох авіакомпаній високого рівня, для WINDROSE корпоративні
календарі давно перестали бути просто брендованим сувеніром. Це — щорічний
арт-проект, який дає змогу показати характер, настрій, творчі можливості та
креативні ресурси компанії і, звісно, красу та харизму її співробітників!
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ЯК ЦЕ БУЛО

ЯК ЦЕ БУЛО

2011

2012
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ЯК ЦЕ БУЛО

ЯК ЦЕ БУЛО

2013

2014
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поєднує літери і людей!
SCRABBLE — НАЙПОПУЛЯРНІША У СВІТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА
НАСТІЛЬНА ГРА В СЛОВА ДЛЯ ВСІХ ВІКОВИХ ГРУП.
ЦЬОГО РОКУ ВОНА ВІДЗНАЧАЄ СВІЙ 70-РІЧНИЙ ЮВІЛЕЙ,
НА ЧЕСТЬ ЯКОГО ПО ВСЬОМУ СВІТУ ПРОКОТИЛАСЯ ХВИЛЯ
СВЯТКОВИХ ЗАХОДІВ І ЧЕМПІОНАТІВ.

Цікаві факти
про Scrabble:
ü Scrabble у перекладі з англійської

ü

ü

ü
Історія Scrabble («Скребл») розпочалася в 30-х роках ХХ століття у США, коли
затятий колекціонер і фанат настільних ігор архітектор Альфред Мошер Баттс
вирішив створити власну інтелектуальну гру. Якось під час складання анаграми
у Баттса виникла ідея об’єднати у грі слова та цифри. Так, у 1931 році з’явилася
перша версія логічної гри у слова — Lexiko, яку пізніше було оновлено та перейменовано у Criss-Cross Words. Але ніхто з потужних виробників не зацікавився
грою. Лише у 1948 році американський підприємець та істинний поціновувач настільних ігор — Джеймс Брюно повірив у гру і викупив права на її виробництво.
Змінивши ігрове поле та полегшивши правила, Брюно представив суспільству
нову версію гри за назвою Scrabble. Відтоді гра почала набувати популярності.
У 1953 році, виробляючи по 15 ігор на день, Брюно був не в змозі впоратися з величезним попитом, і продав ліцензію на Scrabble компанії Selchow & Righter. Відтоді
гра Scrabble стала одним із бестселерів серед настільних ігор у світі.
Scrabble об’єднує багатьох людей, адже ця гра є в кожній третій американській
родині і досить популярна серед знаменитостей, до яких належать Шерон Стоун,
Мадонна, Кіану Рівз, Кеті Холмс, Том Круз, Мел Гібсон, Стінг та інші. Королева
Великої Британії Єлизавета II залишається затятою фанаткою Scrabble вже багато років. Велику популярність гра має і в кіноіндустрії. За свою «голлівудську
кар’єру» гра Scrabble брала участь у зйомках таких фільмів, як «Дитина Розмарі»,
«Чорний яструб» та «Весільний переполох», а також у серіалі «Сімпсони».
На сьогоднішній день у світі налічується понад 4000 Scrabble-клубів,
а 1500 осіб розпочинають нову партію гри щогодини. Гра доступна кожному, адже
її випускають 29-ма мовами світу!
Scrabble ідеально підходить для затишних сімейних вечорів та інтелектуального поєдинку. Головне завдання гри, окрім розваги, — розвиток інтелекту, пам’яті, уваги та поповнення словникового запасу. До речі, Scrabble активно використовують як ефективний метод у вивченні мов, адже вона змушує мозок працювати.
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ü
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означає «Писати нерозбірливо»,
«писати як курка лапою».
Найбільша гра Scrabble, присвячена її 50-літтю, була проведена в
1998 році у Великій Британії на стадіоні Вемблі. Розмір кожної фішки
становив 182 см2. Гра занесена до
Книги рекордів Гіннеса.
Найбільший рахунок в одній грі
становив 1049 балів! Досягнув його
Філ Епплбі у 1989 році, коли про
чемпіонати зі Scrabble ще ніхто не
чув. Його суперник набрав лише
253 бали. Виграшна різниця —
796 балів — також є незаперечним
рекордом.
Найбільшу кількість балів за один
хід (392) набрав Саладін Карл Хошноу в 1982 році. Він виклав слово
CAZIOUES, що в перекладі означає
«вожді індіанських племен, які
мешкають на півдні Латинської
Америки».
Кінь Scrabble після кількох невдалих виступів на ігрових майданчиках Англії «вийшов на пенсію»,
на відміну від гри Scrabble, яка вже
70 років перемагає у битві за любов
та азарт у 122 країнах світу!
До України гра Scrabble дійшла
ще двадцять років тому, але
по-справжньому популярною стала
нещодавно.
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СЕРГІЙ ПРИТУЛА:
«Українці зазвичай
сміються з власних,
а не з чужих недоліків»
ХАРИЗМАТИЧНИЙ ТА РОЗВАЖЛИВИЙ І ВОДНОЧАС СЕРЙОЗНИЙ
ТА ПРИНЦИПОВИЙ, ВІН НЕ ВТОМЛЮЄТЬСЯ ВЕСЕЛИТИ ЦІЛУ КРАЇНУ
І НЕ БОЇТЬСЯ ПОРУШУВАТИ НАЙГОСТРІШІ ПОЛІТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ
ПИТАННЯ. ШОУМЕН, АКТОР, ГУМОРИСТ, ВОЛОНТЕР, ПАТРІОТ,
ВЕДУЧИЙ, ТУРБОТЛИВИЙ БАТЬКО… СЕРГІЙ ПРИТУЛА — ЛЮДИНА,
З ЯКОЮ ЦІКАВО ГОВОРИТИ НА БУДЬ-ЯКІ ТЕМИ: ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ
УКРАЇНСЬКИХ ЖАРТІВ ДО ПЕРШОГО АВІАПЕРЕЛЬОТУ.

Ви — ведучий і автор кількох телепроектів та ще й
не на одному телеканалі. Як вам вдається відновлювати енергію? Чи від такої творчої роботи не
буває втоми?
Я люблю свою роботу, і багато хто нічого складного в ній
не бачить. Проте 14–16-годинний знімальний день іноді вимотує більше, ніж такий самий день у вантажника.
Я знаю, про що говорю, бо й вантажником колись працював. Моя рекреаційна трійка: сон, спілкування з друзями,
подорожі із сім’єю.
Ви відзняли й запустили вже восьмий сезон одного з найрейтинговіших шоу країни «Хто зверху?».
Як вдається стільки сезонів поспіль не вичерпувати ідеї, утримувати інтерес публіки та зберігати власний ентузіазм?
По-перше, сама ідея гендерного протистояння безсмертна! Допоки на Землі залишатимуться хоча б один
чоловік і одна жінка — запитання «хто зверху?» буде
актуальним. По-друге, у нас дуже крута редакторська
команда. Підготовка до зйомок триває 9 місяців, упродовж яких редактори готують до розгляду сотні конкурсів і тисячі запитань! Плюс, проекту пощастило
з ведучим (сміється).

96

YOUR WIND

Ваша партнерка Леся Нікітюк говорила, що
дуже хвилювалася, змагаючись із таким
метром гумору й телебачення, як ви. А як
вам працювалося з новою партнеркою?
Леся Іванівна, як завжди, трішки лукавить. Ні,
не те щоб вона не хвилювалася на перших етапах
співпраці. Хвилювалася. Та не через Притулу.
Вона сама — дівка «пальця в рот не клади». Просто все життя працювала, як то кажуть, у нашому
цеху, «в полях». Її робота в «Лєсяздєся» та «Орел
і Решка» — це все ж таки репортажна історія.
А в нас павільйонна зйомка. Вони різняться і механікою зйомки, і підготовкою, й атмосферою.
Чому, на вашу думку, в українському, та й
світовому гуморі так мало жінок?
Ніколи цим питанням не переймався. Але погоджуся з вами.
Ви взяли участь у цілком незвичному для
вас проекті — суспільно-політичному шоу
«Нові лідери». Це виклик для вас чи бажаний новий етап у кар’єрі? Ви ж не плануєте
відійти від гумористичних проектів?
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ВЖЕ БАГАТО РОКІВ У КОМПАНІЇ
УКРАЇНЦІ НЕ РОЗПОВІДАЮТЬ
АНЕКДОТІВ ПРО «ТУПИХ ЧУКЧІВ»
ТА «ЗАГАЛЬМОВАНИХ ЕСТОНЦІВ»

ВИПАДКОВІ ФАКТИ
Сергій Притула
НАРОДИВСЯ:
22 червня 1981 року
БАТЬКІВЩИНА:
Тернопільщина
СТВОРИВ:
Перше україномовне гумористичне шоу «Вар’яти»
ПЕРШИЙ АВІАПЕРЕЛІТ:
У 2000 році рейсом Лондон-Львів
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Ні, від розважального сегмента я ще не збираюся відмовлятися. Однак спробувати себе в чомусь новому давно кортіло. Тож коли на горизонті з’явилася пропозиція
долучитися до цього проекту, я вирішив не змарнувати
такої нагоди. Ми вже пройшли етап кастингів, я побачив силу-силенну тямущих людей, які мають цікаві ідеї,
у яких горять очі. Частині з них обов’язково потрібно йти
в політику, щоб трошки розворушити ту колоду, що тасується з року в рік. Проте цей проект не зовсім політичний. Там багато інших граней.
З гумористичним шоу «Вар’яти» ви багато гастролюєте — як Україною, так і світом. Розкажіть, чи скрізь ваш гумор сприймають однаково? Де найрозважливіші люди?
Неважливо, в якій точці світу ми гастролюємо: США
чи Європі, Канаді чи Україні, нас всюди, дякувати Богу,
чудово приймають! Оскільки ми жартуємо на побутову
тематику, то наш гумор близький усім без винятку, незалежно від віку чи географії перебування. Щоправда,
згрішу, якщо не виокремлю наші лондонські концерти.
Я не можу збагнути, в чому загадка української діаспори, яка живе у британській столиці, але там наші концерти викликають такий рівень віддачі емоцій та вдячності від залу, що аж зашкалює!
Якому місту України можна було б присвоїти
звання гумористичної столиці — Одесі? Чи все ж
таки це лише популярний стереотип?
Це не стереотип. Та «столицею гумору» це місто я також
не поспішав би називати. Фішка Одеси в тому, що в неї є
власний фірмовий стиль гумору. Є своя школа. Однак за
роки незалежності я не сказав би, що Одеса й одесити —
флагмани українського гумору. «Квартал» — із Кривого
Рогу, Вєрка Сердючка — з Полтави, «Дизель Шоу» —
мікс із Миколаєва, Житомира, Тернополя, Мінська та
ін., «Мамахохотала» — з Києва, «Вар’яти-шоу» — з Тернополя/Млинова (Рівненської області). Ні у 2000-ні в
КВН, ні нині в «Лізі Сміху» одеські команди не задавали
тону. Легенда залишилася, але її все ж таки варто наповнювати змістом.
Чи є, на вашу думку, таке поняття, як «суто український гумор»? І який він?
Є дві найбільші особливості українського гумору, що
відрізняються від гумору інших націй. По-перше, віршована форма. І «Лист запорозьких козаків до султана»,
і «Енеїда» Котляревського — у віршованій формі. Класика українського гумору — гуморески (Вишні, Глазового, Дудара, Сови) також у віршованій формі. По-друге,
наш гумор позбавлений шовіністичних ноток. Якщо ви
помітили, то вже багато років у вашій компанії друзі не
розказують анекдотів про «тупих чукчів», таких самих
молдован, «загальмованих естонців» тощо. Ми вийшли
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Фотоматеріали надані прес-службою «Нового каналу»

з орбіти Росії навіть тут. А саме імперським народам притаманне самоствердження за рахунок
приниження підкорених народів. Росія не єдина в
цьому сегменті. В англійських анекдотах завжди
є місце для стьобу з шотландців та ірландців. Навіть у США (які формально ніколи не були імперією, а є лише її уламком) нестримно висміюються
сусіди — мексиканці й канадці. Українці зазвичай
сміються з власних недоліків. Тут ми ближчі до
єврейського гумору. Виняток — це наші шпильки
росіянам. Ну, тут вже нічого не вдієш. Самі нарвалися.
Яка країна найбільше припала вам до душі
за час подорожей, куди хочеться повернутися?
Канада. Багатьом моїм друзям не сподобався розмірено-монотонний устрій життя в Канаді (ми
були з гастролями в Торонто та Монреалі), а я просто зачарований адекватністю тамтешнього суспільства, доброзичливістю, соціальними гарантіями й дотриманням букви Закону. Та й наших
там повно. І, головне, останні хвилі українських
емігрантів не підвели старші покоління. Спілкувався з місцевими. Відгукуються, що ми порядні й
роботящі. З одного боку, — пишався. З другого, —
стало сумно, що так багато порядних і роботящих
тепер є частиною іншого суспільства.
Ви чимало часу проводите в дорозі. Як розважаєтесь у тривалих перельотах\переїздах?
Сплю. Це та розкіш, яку я не можу собі дозволити
в Україні. А тривалий переліт — це можливість добряче виспатися!
Як бортовий журнал, ми просто не можемо
не запитати: пам’ятаєте свій перший переліт? Які були враження?
Перший переліт стався у 2000 році за маршрутом
Лондон — Львів із пересадкою у Варшаві. Враження були пречудові. Бо ж летів уперше, все вражало
(сміється).
Нещодавно ви повернулися з сімейної відпустки. Розкажіть, куди і в якому форматі
ви найбільше любите подорожувати?
Є два варіанти: або вдвох із дружиною, або повним
складом (діти, батьки, родина). Якщо вдвох, то зазвичай обираємо Європу з можливістю побачитися там із друзями. Родиною переважно літаємо
до Єгипту. Цього року всією сім’єю літали у США
(Маямі, Орландо). А серпень провели у Франції
розширеним складом: я з дружиною і дітьми, брат
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з дружиною і дітьми, мама, теща, тесть. 11 людей — це
суцільні веселощі і під час авіаперельоту, і під час відпочинку.
Чи любите подорожувати Україною? Поділіться
улюбленими напрямками. Можливо, у вас навіть
є власний топ must visit?
Якщо зважити на кількість концертів, яку «Вар’яти-шоу»
дають щороку, то я постійно подорожую Україною (сміється). Та коли хочу трошки перезавантажити голову, то
їду в Карпати. Там мені дуже спокійно.
Нещодавно у соцмережах ви поділилися книжками, які читали у відпустці. Що ще обов’язково
берете із собою в подорожі?
Усе те саме, що й інші люди: одяг, гроші, книжки і хороший настрій. І, на жаль, ноутбук, бо все одно завжди є
якийсь шматок роботи, яку потрібно робити дистанційно!
Що найважливіше дають вам мандрівки — перезавантаження, нове натхнення чи просто час побути із сім’єю?
Ви все перелічили правильно.

НАДІЙНІ ЛЮДИ

КРИКУНЕНКО
Олексій
Вікторович

ЛЮДИ, ЯКІ ЗРОБИЛИ
ВИДАТНИЙ ВНЕСОК
У РОЗВИТОК АВІАКОМПАНІЇ
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З 2003 року, тобто від самого початку заснування
авіакомпанії WINDROSE,
Крикуненко Олексій
Вікторович очолює Відділ
разових чартерних рейсів.
Завдяки його високому
професіоналізму, багаторічному досвіду роботи в
авіації, знанням та невичерпному натхненню були
організовані та здійснені
перші чартерні рейси
авіакомпанії WINDROSE.
А далі — і корпоративні,
туристичні та VІР-рейси з
використанням власного
парку повітряних суден, а
також брокерські послуги
з оренди та використання
повітряних суден інших
авіакомпаній.

ЧОБОТАР
Ірина Миколаївна

СИЛКІНА
Вікторія Сергіївна

ПАТУЛЯ
Сергій Анатолійович

МОЧАЛКІНА
Людмила Юріївна

У WINDROSE з 2007 року.
Має наліт 7500 годин
на літаках Boeing 737,
McDonnell Douglas MD-80,
DC9, Airbus 320. Завдяки
її наполегливій праці
як керівника служби
бортпровідників пасажири завжди відчувають
турботу і затишок в салонах наших літаків.
Як Ірині, попри велику зайнятість, завжди вдається
бути на вершині стилю
та громадського життя
авіакомпанії — нехай залишиться маленькою таємницею її та WINDROSE.

Керівник юридичної
служби, в авіакомпанії з
грудня 2005 року. Попри
свій молодий вік, Вікторія
Сергіївна є досвідченим
працівником. Багато для
кого праця Вікторії може
бути зовсім не помітна,
але завдяки високому
професіоналізму, знанням
та особливій харизмі їй
вдається вирішувати багато важливих для компанії
справ та вигравати судові
процеси.

Начальник Служби інжинірингу. З 2007 року всі
літаки авіакомпанії були
введені в експлуатацію
за його безпосередньої
участі. Активно втілює
найкращі практики та сучасні вимоги до процесів
управління й підтримання льотної придатності
парку літаків авіакомпанії. У своїй повсякденній
роботі вирішує питання
технічного обслуговування і ремонту повітряних
суден та авіадвигунів.

Начальник Відділу кон
тролю ресурсів.
У 2008 році стала ініціатором впровадження
електронного авіаквитка
для чартерних рейсів —
вперше серед українських
авіакомпаній. Організувала систему бронювання пасажирів та процес
обліку і звітності виручки
й доходів від продажу
квитків та додаткових
послуг. Зробила значний
внесок в удосконалення
багатьох програмних
продуктів комерційної
діяльності авіакомпанії.

ГОРДЄЄВ
Володимир
Анатолійович

ПОНІКАРЕВИЧ
Микола
Миколайович

ДЕРЯБІЧЕВ
Володимир
Георгійович

ПЄТУХОВ
Юрій Васильович

Працював в авіакомпанії
з 2008-го до 2015 року.
Кандидат технічних наук,
полковник запасу ЗСУ.
Заклав основи створення
сучасної системи менеджменту якості, зробив
значний внесок в удос
коналення інженерної
діяльності авіакомпанії.

У період 2008–2016 років
в авіакомпанії очолював напрям підготовки
льотного складу. Як
інструктор працював над
втіленням сучасних методик та програм тренування пілотів ПС McDonnell
Douglas MD-80, Embraer
170/190, Airbus 320. Має
почесне звання «Заслужений працівник транспорту
України».

З 2008 року очолює Службу управління польотами,
де організовує роботу
з ефективного забезпечення та аналізу польотів.
Зробив значний внесок
у впровадження сучасних
цифрових технологій
в галузі навігаційного
забезпечення польотів та
вдосконалення Системи
управління безпекою
польотів.

Перший директор
льотної служби, командир повітряних суден
АН-24, McDonnell Douglas
MD-80, Embraer 170/190,
Airbus 320. В авіакомпанії з 2007 року. Усього за
46 років в авіації пілотував 11 типів літаків. Має
загальний наліт понад
23 000 годин. За цей період
підготував цілу плеяду
пілотів та інструкторів.
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ПРІОРИТЕТ: БЕЗПЕКА

Удосконалено процес збору, аналізу
та використання в льотній діяльності польотної інформації. Оброблено
97,02% польотів парку повітряних суден
авіакомпанії (А320/321/330 — 94,93%,
ЕМВ-145 — 99,80%), що перевищує нормативний показник ДАСУ (90%).

ВІСІМ СТУПЕНІВ
НАДІЙНОСТІ
Яким передусім має бути авіапереліт? Без сумніву, безпечним. І якщо
комфортний салон, привітні бортпровідники, впевнений голос капітана літака і
високий статус авіакомпанії створюють відчуття безпеки для пасажирів, то для
професіоналів її реальні показники — це чіткі цифри, міжнародні сертифікати і
суворе дотримання всіх технічних нормативів.

Пройдено аудит з експлуатаційної безпеки IATA за
програмою IOSA з високим
рівнем відповідності

Підвищено ефективність
внутрішніх спостережень
за оперуванням в кабіні
повітряних суден в умовах звичайних польотів
за програмою LOSA (Line
Operations Safety Audit).
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Проведено методичну нараду
спеціалістів авіакомпанії з
представниками розробників повітряних суден AIRBUS
та ЕMBRAER — Field Service
Manager та Customer Support
Director у рамках вдосконалення процедур експлуатаційної
безпеки.

Організовано навчання
керівників підрозділів на курсах з SMS
та FRMS, які провів
інструктор британської
компанії WAKE QA, сертифікованої ІАТА.

Підвищено коефіцієнт
перевірок SAFA повітряних суден авіакомпанії у закордонних
аеропортах.

Посилено активність використання модуля дистанційного
навчання (ELearning), що
функціонує на корпоративній
платформі авіакомпанії

Поліпшено професійні знання та навички
бортпровідників, підвищено культуру та якість
обслуговування пасажирів на борту завдяки
проведенню двох етапів
атестації.
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П’ЯТИЗІРКОВА ЕКСКУРСІЯ: КИЇВ
НІХТО НЕ ЗНАЄ МІСТО
КРАЩЕ ЗА ПРОФЕСІЙНИХ
КОНСЬЄРЖІВ. ОДИН
З НИХ — ЮРІЙ ЛУБЕНЧЕНКО.
ВІН ВХОДИТЬ ДО ГІЛЬДІЇ
«LES CLEFS D’OR» («ЗОЛОТІ
КЛЮЧІ») — ЄДИНОГО
ПРОФЕСІЙНОГО
СПІВТОВАРИСТВА ГОТЕЛЬНИХ
КОНСЬЄРЖІВ, ЩО НАЛІЧУЄ
БЛИЗЬКО 4000 ЧЛЕНІВ
З 80 КРАЇН СВІТУ.
Сьогодні Юрій втілює у життя ідеї та прохання гостей п’ятизіркових готелів Premier Hotels and Resorts.
З нагоди п’ятнадцятиріччя мережі Юрій створив маленький
гід по Києву, яким можуть скористатися всі.
— Якщо я планую вперше відвідати Київ, скільки днів
буде достатньо для знайомства?
— Зважаючи на розміри міста та кількість точок, які варто
побачити, найкраще планувати подорож на три дні. Ми радимо
розподіляти час так: у перший день запланувати пішохідну екскурсію до головних архітектурних пам’яток та центральними
вулицями. Наступного дня приділити час музеям, прогулянці
по Дніпру та дегустації української кухні. Якщо погода сприяє,
завершіть поїздку екскурсією до музею під відкритим небом
«Пирогів» та ботанічного саду імені Гришка. Чудово, якщо в
один із вечорів ви зможете відвідати Національну оперу України або філармонію.
Пошук та бронювання квитків на всі гучні події — частина роботи професійного консьєржа,
тож якщо вам потрібна порада щодо репертуару або найкращого ряду в залі — ми завжди можемо допомогти.
— У ділового мандрівника залишилося лише півтори
години на огляд Києва, що ви порадите?
— 90 хвилин вистачить, щоб оглянути загальний архітектурний ансамбль. Наприклад, якщо почати прогулянку від Парку
Шевченка, і, не звертаючи з вулиці Володимирської, дійти до
Андріївської церкви, то ваш шлях пролягатиме через Оперний
театр, Золоті ворота і Софійський собор. Погодьтеся, цього вже
немало для першого дня. Потім можна звернути до Михайлівського монастиря і через Майдан Незалежності повернутися до
Бессарабського ринку.
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У межах 30–40 хвилин від міста є локальні гірськолижні
комплекси, аеродроми, на яких можна стрибнути з парашутом,
гольфклуби та клуби верхової їзди.

— Коли найкраще приїжджати у Київ?
— Без сумніву, це перша половина травня. Час,
коли починають цвісти каштани, ресторани відкривають літні майданчики, а парки і сади просто
зачаровують.
Ще один мій улюблений період — Різдвяні
свята. У центрі міста відбуваються традиційні для
усіх європейських міст ярмарки, ошатну ялинку
прикрашають майже на кожному великому перехресті.
До речі, в Києві різдвяні свята тривають довше, ніж у Європі: з 20-х чисел грудня і майже
до середини січня.
— Які ресторани у Києві не можна пропустити? І чи потрібно завчасно бронювати
там столики?
— Усі гучні новинки на ресторанному ринку викликають неабиякий ажіотаж, що може тривати
кілька місяців. Проте є «старожили», ажіотаж
навколо яких так і не минув. Це, наприклад,
ресторан сучасної української кухні «Канапа», що
розмістився на Андріївському узвозі.
Ресторан «Атмосфера» на даху Premier
Palace Hotel має фантастичний вид на місто,
тож не дивно, що там складно забронювати
столики влітку.
Взимку естафету приймає ресторан середземноморської кухні «Теракота», що міститься на
восьмому поверсі готелю.

— А щодо музеїв? Як обрати лише один?
— Софійський собор, який нині працює як музей і внесений до
списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — хороший вибір. Тут
немало цікавого: купола Софії, знаменита дзвіниця, мозаїки і
фрески, що збереглися з ХІ століття.
Проте навіщо зупинятися на одному? Національний музей
мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків вразить різноманітною палітрою, тут є експонати як Стародавнього світу,
так і сучасного Сходу. Окремо варто згадати полотна Рубенса і
Веласкеса. Музей історичних коштовностей не такий популярний, і даремно. Серед неймовірної кількості реліквій тут можна
побачити легендарну Скіфську пектораль.

Також варто згадати затишний і смачний
«ЖЗЛ», Catch з його фантастичними морепродуктами і ресторан сучасної китайської кухні BAO.
— А що робити у Києві спортсмену?
— У місті регулярно відбуваються марафони і
велоперегони.
Запит на біг серед наших гостей такий високий, що ми розробили для них два мальовничі
маршрути пробіжок.
Влітку працює кілька парків з екстремальними водними видами спорту, наприклад, Х-park,
Adrenalin та City Swell. У центрі багато парків, що
ідеально підходять для пробіжок (наприклад,
Парк Шевченка чи пагорби навколо Володимирської гірки).

Панорама нічного Хрещатика з восьмого поверху
ресторана Terrakotta в Premier Palace

— Ваш ідеальний сценарій після завантаженого екскурсіями дня?
— Басейн і хамам у Wellness Club готелю Premier Palace. Але
якщо ви вже встигли відвідати всі три сауни і познайомитися
з нашими масажистами, то раджу звернути увагу на розклад
джазових вечорів у Premier Palace Hotel. Мені подобається
урочиста атмосфера залу Premier Hall і концепція вечорів, коли
під кожен концерт легендарний Олексій Коган формує новий
джаз-бенд і особливу програму. Новий дев’ятий сезон концертів
«Джаз. Прем’єр. Четвер» триватиме до 6 грудня.
— Який сувенір порадите привезти з Києва?
— Сорочки та інший одяг із традиційною українською вишивкою
можна знайти в усіх дизайнах, кольорах і стилях. Раджу звернути на них увагу у крамничках в центрі міста.
До речі, «Київський торт» ще недавно вважався надто
банальним сувеніром. Однак сьогодні він стрімко еволюціонував: безліч хороших ресторанів пропонують свої варіації
цього десерту, і вони дуже вдалі.
Для тих, хто поспішає, — у наших готелях є набори фірмових
цукерок.
— Яке найнезвичніше прохання гостя вам доводилося
втілювати в життя?
— Працюючи консьєржем, перестаєш дивуватися проханням
гостей, навіть найнезвичнішим. Організація чартерів, підготовка заручин або пошук людей, контакти яких уже давно загубилися, — звична робота для консьєржа. Фантазія гостей немає
меж, а ми обмежені лише законом. Прохання, що звучать складно, часто вирішуються одним дзвінком, а за деякими банальними запитами стоять дні роботи.
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ПАРТНЕРАМ — СЛОВО

Орбіта
Ігор УДОД,

директор туристичної компанії
«Орбіта»

Партнери WINDROSE — найбільші турфірми країни. Разом ми відкриваємо
світ для мандрівників ось уже багато років поспіль. І жодні відзнаки,
нагороди та статистичні дані не допоможуть оцінити результати нашої
роботи так влучно, як живі відгуки тих, з ким робиш одну велику справу!
Coral Travel

TUI Ukraine

Тетяна ПРОКОПЕНКО,

Нурхан ЧАЛІ,

Туроператор Coral Travel
співпрацює з авіакомпанією
WINDROSE з 2008 року, тобто
із самого початку своєї роботи в Україні. Тривалий період
спільної діяльності дає можливість з упевненістю сказати, що
WINDROSE — надійний, сумлінний партнер, який, безперечно,
виконує свої зобов’язання.
Пунктуальність, якість, оперативність — ось що вирізняє
компанію WINDROSE і, на мою
думку, є головним чинником її
успіху.

Висловлюємо свою вдячність
авіакомпанії WINDROSE за багаторічну плідну співпрацю.
За цей час WINDROSE зарекомендувала себе як добросовісний і надійний партнер, що йде
назустріч побажанням замовників. Також хочемо відзначити
високий рівень професіоналізму
співробітників вашої компанії,
завдяки якому складні завдання вирішуються оперативно
і в мінімальні терміни.
Від душі бажаємо процвітання!

директор Coral Travel

генеральний директор TUI
Україна

TEZ TOUR
Аркадій МАСЛОВ
Комерційний директор
TEZ TOUR в Україні

Вітаємо наших колег і партнерів — авіакомпанію WINDROSE
з ювілеєм!
Стандарти компанії TEZ TOUR
передбачають високу якість
послуг на всіх етапах. Одним із
компонентів турпродукту є авіа
переліт, і WINDROSE повністю
відповідає стандартам нашого
бізнесу, завжди пунктуально
і якісно виконуючи польотні
програми TEZ TOUR.
Ми горді працювати з таким
партнером як WINDROSE.
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PEGAS TOURISTIK
Дмитро КАРЯКІН,

директор Pegas Touristik
Авіакомпанія WINDROSE —
один із перших авіаційних
партнерів туроператора Pegas
Touristik в Україні. Наше
співробітництво розпочалося в
далекому 2005 році за чартерною програмою — в Анталію
з Києва. За ці роки на крилах
WINDROSE наші клієнти літали
з найбільших міст України на
курорти Туреччини, Єгипту,
Греції, Іспанії, Кіпру, Тунісу та
інших країн на всіх типах повітряних суден авіакомпанії — від
MD-82 до Airbus A330.
Відтоді багато всього змінилося, але незмінними залишаються професіоналізм,
лояльність і дружність команди
WINDROSE в роботі з нами,
а також високий рівень обслуговування наших клієнтів.
WINDROSE — стратегічний
партнер нашої компанії в цьому
зимовому сезоні, і я впевнений, що і влітку 2019 року наші
клієнти також насолодяться
перельотом на борту одного
з її лайнерів.

Авіакомпанія WINDROSE —
cправжній флагман вітчизняної
цивільної авіації, який гідно
представляє Україну в багатьох
куточках світу!
Бренд WINDROSE асоціюється
з професіоналізмом, надійністю, динамічним розвитком.
Ця компанія має амбітні плани,
найсучасніші повітряні судна
й команду, яка справді любить
і цінує свою справу.
Авіакомпанія WINDROSE завойовує дедалі більше лояльних
клієнтів в Україні та за кордоном.
І це не випадковість — висока
пунктуальність, бездоганна
якість і безпека обслуговування
дають право WINDROSE заслужено вважатися одним з найнадійніших, найефективніших і
найстильніших авіаперевізників.
Любі наші авіатори, блакитного
неба обранці, щиро вітаємо вас
з ювілеєм! Зліт дозволено. Попереду ще довгі роки і космічні
висоти!

TPG
Олена ГЕТМАНЦЕВА,
генеральний директор
компанії Travel Professional
Group

Для мене авіакомпанія
WINDROSE — це передусім
команда професіоналів, які за
тривалий час співпраці стали
справжніми друзями Travel
Professional Group. За 15 років
роботи на ринку компанія зарекомендувала себе як надійний і відповідальний партнер,
з яким хочеться рухатися
вперед, працювати й опановувати нові туристичні горизонти. Сподіваюся, що спільними
зусиллями наші компанії ще не
раз приємно здивують туристів.
Адже наша головна мета — дарувати клієнтам безліч можливостей для отримання максимально якісного туристичного
продукту.
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Ви вже
помітили, ЩО
в цьому номері

FMS

TCAS
(англ. Traffic alert and Collision Avoidance
System) Система попередження зіткнення
літаків у повітрі, призначена для зменшення
ризику зіткнення повітряних суден. Система
оглядає простір навколо літака, виявляючи
інші судна, обладнані відповідачем TCAS. У
разі виникнення ризику зіткнення, система
попереджає про це пілотів. За стандартами
ICAO, TCAS повинен бути встановлений на
всіх судах важче 5700 кг або сертифікованих
для перевезення більше
19 пасажирів.

(англ. Flight Management System) Система
управління польотом. Комплексна система
обробки та індикації пілотажних даних, яка
включає в себе бортові датчики, приймачі та
обчислювач з навігаційними базами даних і
льотно-технічних характеристик літака. Призначена для видачі льотних, навігаційних і
режимних даних не тільки на, а й для введення їх в автопілот. На додаток до всього FMS забезпечує безперервну автоматичну навігацію
з моменту зльоту до моменту приземлення.

СЛОВНИК
НАДІЙНОСТІ

SIM REF
CHECK

EASA PART 145
Європейські стандарти
EASA, які стосуються вимог до технічного обслуговування повітряних суден.
Наявність сертифікату
EASA означає, що всі літаки компанії обслуговуються і проходять контроль
у повній відповідності до
європейських норм.
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SIM

(Simulator Refresher) и
(Simulator Check). Кожні
півроку пілот зобов'язаний пройти
перевірку і підтвердити кваліфікацію. Сценарії SIM REF і SIM
CHECK відрізняються і написані
таким чином, щоб за три роки послідовно покрити можливі «стандартні» нештатні ситуації.

CRM
(англ Crew Resource Management) Управління
ресурсами екіпажу — методика навчання персоналу в таких сферах діяльності, де людська
помилка може призвести до катастрофи. CRM
акцентується не на технічних знаннях, а на
стосунках членів команди або екіпажу в одній
кабіні.
Спочатку дана методика застосовувалася
виключно в авіації, а згодом була впроваджена і в інших службах, включаючи пожежну
і морську.

слово

«надійність»

з'являється

37 разів
Без нього не обійшовся майже жоден матеріал, адже саме надійність — головна
цінність WINDROSE, яку ми даруємо нашим пасажирам, на яку спираємось
у щоденній роботі і до якої невпинно прагнемо.
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I-LIGHT LUXE IPL8500 ВІД REMINGTON
МРІЄТЕ ПОЗБАВИТИСЯ НЕБАЖАНОГО ВОЛОССЯ ШВИДКО, БЕЗБОЛІСНО ТА НАДОВГО?
З НОВИМ ФОТОЕПІЛЯТОРОМ ВІД REMINGTON ЦЕ МОЖЛИВО ПРОСТО У ВАС ВДОМА.

Новий i-LIGHT LUXE забезпечує
перманентний результат видалення
волосся на будь-якій ділянці тіла і має
найбільшу ефективність серед фотоепіляторів для домашнього використання.
Клінічно підтверджено, що після
трьох процедур з IPL8500, кількість
небажаного волосся на тілі зменшується
до 94%1. Тож почавши восени чи взимку,
ви отримаєте ідеально гладенькі ніжки
ще до весняного тепла.
В основі лежить технологія інтенсивного імпульсного світла, що є набагато безпечнішою за лазерне видалення
волосся. Точно спрямовані спалахи
поглинаються меланіном фолікула,
гальмуючи його ріст, а ваша шкіра стає
більш гладенькою на строк до 6 місяців.
Новий i-LIGHT LUXE може генерувати 8 Джоулів потужної енергії

світла — максимальне значення серед
фотоепіляторів для дому! Тож волосяний фолікул поглинає більше світла під
час процедури і швидше руйнується.
Забезпечуючи прекрасні результати
абсолютно безпечно для здоров’я шкіри.
Прилад має збільшений ресурс у
300 000 спалахів, що розрахований
більш ніж на 25 років використання.
Фотоепілятор оснащений інтелектуальним датчиком тону шкіри,
який плавно і безперервно налаштовує
прилад на оптимальну потужність для
кожної зони шкіри, що забезпечує максимальну ефективність.
Ви можете використовувати модель
для п’яти різних відтінків шкіри: від
світлого до темно-коричневого.
Спеціальні насадки, для тіла та
детальна, спрощують процедури.

Залежно від індивідуальної чутливості шкіри, ви можете обрати один з
трьох режимів роботи:
• потужний режим продукує найбільшу
енергію імпульсу — 8 Джоулів, що гарантує максимальний ефект, і дозволяє
обробити все тіло за 40 хвилин;
• експрес-режим працює на меншій
потужності, що дозволяє скоротити
тривалість процедури для усього тіла до
15 хвилин;
• делікатний режим — найбільш щадний, і використовується для особливо
чутливих ділянок шкіри.
Фотоепілятор Remington i-LIGHT
LUXE клінічно протестований, рекомендований дерматологами та схвалений
FDA2. На прилад поширюється гарантія
6 років3.
За допомогою i-LIGHT LUXE
Ви можете досягти салонних результатів видалення волосся у себе вдома
у найбільш комфортний спосіб.

Барбара Кубицька

експерт технічної краси та спеціаліст
з естетичної медицини, Лондон
«Remington i-LIGHT LUXE працює за
передовою технологією IPL.
Цією технологією фахівці користуються вже понад 20 років.
Вона дуже безпечна для шкіри, її
ефективність у видаленні волосся підтверджена клінічно.»
Можливі індивідуальні відмінності.
Управління з санітарного нагляду за якістю
харчових продуктів та медикаментів США.
3
За умови реєстрації приладу на офіційному
сайті: ua.remington-europe.com
1
2
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ДОЛЕНОСНІ
РОЗРАХУНКИ
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МАТЕМАТИКА, ГЕОМЕТРІЯ, ФІЗИКА…
МОЖНА НАЗВАТИ ЧИМАЛО ТОЧНИХ НАУК,
ЯКІ ОПЕРУЮТЬ ЦИФРАМИ. ПРОТЕ ЛИШЕ
ОДНА З НИХ ВИКОРИСТОВУЄ ЦИФРИ ЯК
ІНСТРУМЕНТ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО
ЖИТТЯ, ВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО І НАВІТЬ
ВИКОНАННЯ БАЖАНЬ. ПРО ТЕ, ЯК ЦИФРИ
ВПЛИВАЮТЬ НА СВІТ ЗАГАЛОМ І НА КОМПАНІЮ
WINDROSE ЗОКРЕМА, МИ ЗАПИТАЛИ У
НУМЕРОЛОГА ЛЮДМИЛИ САВІНОЇ.
Багато хто вважає нумерологію чимось на кшталт магії, але ж це наука, чи не так?
Нумерологія — це давня наука про вібрацію чисел, її точність
довели століття досліджень. Виникла нумерологія дуже давно, навіть раніше за астрологію, втім, розвивається вона й
сьогодні. Сучасні технічні досягнення дали змогу значно розширити можливості нумерологів: нам доступні дані статистики, масштабні інформаційні бази, спеціально розроблені
комп’ютерні програми, що допомагають швидко обробити величезні обсяги інформації і зробити точні висновки. Сьогодні
з’являється дедалі більше різних нумерологічних шкіл, підходів, а поєднуючи різні методики, можна робити дуже точні прогнози. Часом ця точність навіть шокує. Досвідчений нумеролог
щойно почує дату народження, одразу може скласти точне уявлення про людину: про те, що з нею було в минулому і що може
чекати на неї в майбутньому. Можна зазирнути далеко наперед,
а можна робити прогнози на щодень, а у ведичній нумерології —
навіть на кожну годину! Потенціал нумерології безмежний,
і користуватися її можливостями важливо в усіх сферах — від
медицини до бізнесу.
Нумерологія працює лише з датами?
Ні, все, що нас оточує, можна привести до літерного значення,
а літери, своєю чергою, перевести у цифри. Довкола нас — числа. Тому, щоб побачити, так би мовити, повну картину, важливо
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Людмила САВІНА,

нумеролог, автор щорічного нумерологічного
календаря, засновник Центру і Клубу Людмили
Савіної, експерт ТСН та «Ранок з Україною»

знати не лише дату народження людини, а ще і її
прізвище, ім’я та по батькові. Саме тому змінюючи ім’я, людина справді може змінити своє життя.
Із цим потрібно бути дуже обережними.
Чому числа так впливають на нас?
Кожне число має певну вібрацію — це як у музиці.
Звісно, фізично ми її не відчуваємо, але як і музика вібрація впливає на нас, причому на кожну
людину по-своєму. Ця енергія настільки сильна, що з нею марно змагатися, потрібно вчитися
правильно її використовувати і, змінюючи номер
квартири або прізвище, поліпшувати, а не погіршувати своє життя.
Чи можуть дата заснування і назва щось
повідомити про компанію WINDROSE, засновану 28 жовтня 2003 року?
Давайте розпочнемо з назви. Я порахувала число
назви, використовуючи числові значення англійського алфавіту. Виходить, що WINDROSE — це 8,
нескінченність. Число 8 сприяє реалізації мас
штабних проектів. Компанії з таким числом отримують світову славу, вісімка символізує високі інвестиції, що так само приносять високі прибутки.
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А за датою заснування виходить сімка. Розрахувати це просто
28.10.2003 — це 2 + 8 + 1 + 0 + 2 + 0 + 0 + 3=16, а 1 + 6 = 7. Це дуже
сильне й містичне число! Також цікаво, що сімка збігається з датою народження України, тож для української компанії її позитивний вплив посилюється. 7 і 8 — чудове поєднання. З одного
боку, сімка, яка несе успіх і позитивну духовну складову, з другого, — вісімка, яка символізує багатство, а ще гармонію духовного
та матеріального.
Я так розумію, щоб отримати повну картину, потрібно
ще й плюсувати 7 і 8, назву і дату народження?
Якщо ми складаємо 7 і 8, то в сумі отримуємо 15, а 1 + 5 = 6. Це
також чудове число для авіакомпанії, воно говорить про надійність, стабільність, символізує захист, турботу про людей. Це
число Венери, любові у широкому розумінні. Як приклад — скажу, що люди, чиє число шість, часто стають чудовими волонтерами та соцпрацівниками. Хороше число для авіакомпанії, що
покликана турбуватися про комфорт та безпеку пасажирів.
А чи має вплив на компанію, скажімо, день заснування?
Так, усе має вплив. Я подивилася, коли була заснована компанія.
Це вівторок і місяць, що зростає. Отже, така фірма обов’язково
матиме плюс у розвитку. Вівторок — це день Марса, а Марс —
це динаміка, швидкість, він покровитель всього, що рухається,
і літаків зокрема. А ще варто розглянути власне день заснування — 28. Число 28: 2+8=10, а 1+0=1. Одиничка у дні народження
означає, що людина чи компанія завжди буде попереду всіх, налаштована на першість, лідерство.
Ви сказали, що дата заснування компанії згортається
до сімки. Цікаво, що компанія WINDROSE справді вважає сім своїм щасливим числом. Чи правильно це?
Так, для вашої компанії сімка справді число, покликане захищати й приносити успіх. Проте воно так діє не для всіх і не завжди, залежить від того, хто і для якої мети його використовує,
адже 7 — дуже сильне містичне число. Воно входить до формули
всесвіту. Подивіться самі: сім днів тижня, сім основних кольорів. Це найсильніше число в нумерології. Але також важливо
розуміти, що для компанії, яка перебуває під захистом духовного числа, матеріальне ніколи не має бути в пріоритеті. Тобто
поки турбота про людей переважатиме бажання збагатитися,
авіакомпанія розвиватиметься.

ЕНЕРГІЯ ЧИСЕЛ НАСТІЛЬКИ СИЛЬНА,
ЩО З НЕЮ МАРНО ЗМАГАТИСЯ,
ПОТРІБНО ВЧИТИСЯ ПРАВИЛЬНО
ЇЇ ВИКОРИСТОВУВАТИ
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Цього року компанія WINDROSE святкує
15-річний ювілей. Чи важлива ця дата?
Насправді в нумерології велике значення мають
дев’ятилітні цикли. Їх відлік розпочинається не
від дня заснування (або народження), а з 1 січня по
31 грудня. Рік, що минає, для компанії — четвертий з дев’ятилітнього циклу. Це рік фундаменту,
коли закладаються нові основи. У такий рік чудово
робити ребрендинг. Наступний 2019 рік буде роком змін, причому зміни можуть бути різні. Тож
цього року потрібно дуже обережно брати на себе
зобов’язання, підписувати контракти тощо. А от
2020-й стане чудовим роком для важливих стратегічних рішень та активних дій.
Чи є таке поняття, як щасливе число для
людини, як його використовувати?
Передусім — це день вашого народження, дата,
згорнута до простого числа. Наприклад, і для тих,
хто народився 8-го, і для тих, хто народився 17-го
або 26-го, щасливим числом буде 8. Використовувати щасливе число можна на ваш розсуд, скажімо, тримаючи відповідну кількість предметів на
своєму робочому столі, придбавши кулон з вашим числом або помістивши його зображення на
екрані смартфона. Ще цікава річ —Числова янтра.
Це «магічний квадрат» 3х3 з числами, сума яких
у будь-якій вертикалі, горизонталі чи діагоналі
однакова. Янтру просто знайти в інтернеті. Для
кожного числа від 1 до 9 — вони різні.
А чи можна, використовуючи нумерологічні методики, здійснити бажання?
Так, моя улюблена і, на мій погляд, найдієвіша
методика, що має результативність, яку я відстежую з 2006 року, це «Метод 21 дня». Що потрібно
робити? Все дуже просто! Упродовж 21 дня слід
прописувати своє бажання по 10 разів, наприклад
у зошиті, і один раз проговорювати його вголос
(докладніші інструкції шукайте у наступному номері Your Wind або в блозі Людмили Савіної). Говорячи про 21 день, ми знову ж таки повертаємося
до містичної сімки, адже 21 — це тричі по сім. А
якщо зважити на те, що інформацію про цю методику читач отримає на борту літака WINDROSE,
чиє число також 7, можна бути впевненим, що дія
її для пасажира посилиться.
Е-mail: liudmylasavina@gmail.com
Skype: luda.savina.
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З ДУМКАМИ ПРО НЕБО
ПІДКОРЕННЯ НЕБА І ВСЕ, ЩО З НИМ ПОВ’ЯЗАНЕ, ЗАВЖДИ БУЛО НЕВИЧЕРПНИМ ДЖЕРЕЛОМ
НАТХНЕННЯ ДЛЯ РЕЖИСЕРІВ, ПИСЬМЕННИКІВ, МУЛЬТИПЛІКАТОРІВ І МУЗИКАНТІВ. ПРОПОНУЄМО
ЮВІЛЕЙНУ ДОБІРКУ КІНОСТРІЧОК, КНИЖОК І МУЗИЧНИХ ТВОРІВ, ДЕ ГОЛОВНА ТЕМА — АВІАЦІЯ.

ТЕРМІНАЛ, 2004
Жанр: Драма, комедія
Режисер: Стівен Спілберг
Драмедія від легендарного Стівена Спілберга з нетиповим сюжетом і геніальним Томом Генксом у головній ролі. Уся дія стрічки
відбувається в терміналі нью-йоркського аеропорту, де герой
змушений жити без можливості полетіти додому або вийти в місто. І все через те, що його країна внаслідок державного перевороту просто припинила існувати і документи стали недійсними.
У своєму міні-світові герой примудряється працювати, вивчати
мови, облаштовує побут, знаходить друзів і навіть кохання!

Постер фільму
«Авіатор» (1985)

На зйомки фільму
айже
«Авіатор» пішло м
в, втім
110 мільйонів доларі
айже
стрічка окупилась м
вдвічі.

АВІАТОР, 2004
Жанр: Біографічна драма
Режисер: Мартін Скорсезе

Оскароносний фільм-біографія з культовим актором у головній ролі.
Говард Г’юз — мільйонер, винахідник, авантюрист, кінематографіст,
шанувальник жінок. Та справжньою його пристрастю є авіація. Фільм
триває майже три години, втім, у коротшу стрічку просто неможливо
було б умістити стільки пригод, кохання, перипетій, і головне — стільки
відданості єдиній мрії. І все це у форматі неймовірно красивої картинки, на яку здатний лише геніальний Скорсезе.
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САЛЛІ, 2016

Жанр: Біографічна драма
Режисер: Клінт Іствуд
Досить свіжий фільм, знятий на основі реальних подій і зрежисований
славетним Клінтом Іствудом. 15 січня 2009-го у літака, яким керує
Чеслі Салленбергер (Саллі) просто під час зльоту відмовляють двигуни.
Проте командир Саллі неймовірним чином садить літак на води річки
Гудзон, врятувавши не лише 155 пасажирів та членів екіпажу, а й сотні
людей у місті, над яким зазнав аварії літак. От тільки не всі вважають
Саллі героєм-рятівником, і уряд ініціює розслідування гучної події, яку
назвали «Диво на Гудзоні».

РАК ПЕРЕМАГАЄМО РАЗОМ —
У КИЄВІ ДІЄ ОНКО КОНСАЛТИНГ ЦЕНТР
20 РОКІВ — МИТЬ ДЛЯ ІСТОРІЇ! АЛЕ ЩЕ 20 РОКІВ ТОМУ З ХВОРИХ НА СНІД
ПРАКТИЧНО НІХТО НЕ ВИЖИВАВ. СЬОГОДНІ В ЄВРОПІ, США, ІЗРАЇЛІ
ПАЦІЄНТИ ПРИЙМАЮТЬ ЛІКИ І ЖИВУТЬ ЗВИЧАЙНИМ ЖИТТЯМ. ЯКИХОСЬ
100 РОКІВ ТОМУ БУВ СМЕРТЕЛЬНИМ ВИРОКОМ І ДІАБЕТ: ЛЮДИ ГИНУЛИ
ВІД ХВОРОБИ, З ЯКОЮ СПРАВЛЯЮТЬСЯ СУЧАСНІ ПРЕПАРАТИ. ТАК САМО
І РАК. ВИЛІКУВАТИ АБО ПЕРЕВЕСТИ ХВОРОБУ В ХРОНІЧНУ СТАДІЮ —
ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ СУЧАСНОЇ ОНКОЛОГІЇ.
Про це розмовляємо з Володимиром
Ященком — директором Онко Консалтинг
Центру.

звали
Про інцидент, що на
, окрім «Саллі»,
«Дивом на Гудзоні»
кументальних
вже знято кілька до
стрічок

КЕРУЮЧИ ПОЛЬОТАМИ, 1999
Жанр: Мелодрама, комедія
Режисер: Майк Ньюелл

Володимир Ященко,
директор Онко Консалтинг Центру

Нік — найкращий диспетчер на Лонг-Айленді — керує повітряним
рухом над Нью-Йорком. Якось до його команди приходить новачок
Рассел, з яким у героя розпочинається шалена боротьба за лідерство.
Обидва герої вступають у гру, де використовують найпідступніші
методи, що робить сюжет то драматичним, то досить кумедним. А ще
у фільмі «Керуючи польотами» вся авіадиспетчерська кухня показана
зсередини, що робить стрічку досить пізнавальною.

АРТУР ГЕЙЛІ

НЕБЕСНІ ТРЕКИ
Pink Floyd «Learning to fly»
Lenny Kravizt «Fly away»
M.I.A. «Paper Planes»
Red Hot Chili Peppers «Aeroplane»
R. Kelly «I Believe I Can Fly»
Steve Miller «Jet Airliner»
Foo Fighters «Learn To Fly»
Rush «Fly By Night»
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АЕРОПОРТ

Трилер. 1968

Роман-бестселер письменника Артура
Гейлі про життя вигаданого міжнародного аеропорту ім. Лінкольна. Усі події,
описані в книжці, відбуваються протягом лише кількох годин, коли в одну
із січневих ночей на аеропорт налетіла
страшенна снігова буря. За цей короткий
час авторові вдалося показати велику
кількість сюжетів — від подружньої зради до загрози авіакатастрофи — і познайомити читача з багатьма цікавими персонажами, іноді з дуже непростими долями.

Одна із серйозних проблем в тому,
що люди, почувши слово «рак», губляться, не знають, до кого звернутися за допомогою.
Онко Консалтинг Центр ми і відкрили,
щоб вирішити ці проблеми. Немає жодної
клініки в Україні, де був би комплекс фахівців, методів, обладнання для лікування
абсолютно всіх видів раку. Лікарі відправляють пацієнтів у різні місця, часто
людина потрапляє не туди, куди треба,
втрачає час. Тому ми створили Центр, де
пацієнт не тільки проходить діагностику
і отримує план лікування, але й з нашою

Проводиться весь спектр радіологічних досліджень — МРТ, КТ, мамографія, УЗД — з використанням обладнання світового рівня

допомогою обирає клініку, в якій лікується
за світовими стандартами.
Давно назріла необхідність у такому
Центрі. Людям потрібна впевненість,
що їх лікують правильно і в правильному місці.
Так, адже саме від того, куди людина звертається за допомогою, залежить успіх лікування. Це глобальна проблема для людей,
які дізнаються про підозру на рак. Тому в
Онко Консалтинг Центрі ми створили унікальні можливості для пацієнтів. Зібрали
команду професіоналів, організували
платформу для співпраці, для спільної
роботи лікарів різного профілю: клінічних
онкологів, хіміотерапевтів, радіотерапевтів, онкогінекологів, хірургів-онкологів,
патологів та ін. Центр володіє широким
спектром діагностичних ресурсів, оснащений новітнім обладнанням експертного
класу. Рік роботи показав, що ми успішно
справляємося з завданнями.
Які послуги ви надаєте?
Виконуємо всі дослідження, пов’язані з
діагностикою та відстеженням проміжних
результатів лікування. Вирішуємо основні
завдання — візуалізація, верифікація,
визначення стадії хвороби. Головне для
нас — співпраця з пацієнтом. Для цього діє
спеціальна служба — консьєрж-сервіс. Допомагаємо вибрати, в якій з клінік пройти
лікування, при необхідності організовуємо
консультацію відомих фахівців, у тому
числі віддалену, якщо пацієнт хоче отримати другу думку закордонного лікаря.
Чи може до вас звернутися людина з
іншого міста? Чи потрібне спеціальне направлення?
Будь-яка людина може до нас звернутися.

Шлях пацієнта Онко консалтінг Центру починається
з консультації клінічного онколога

Сьогодні пацієнт без прив’язки до місця
проживання вибирає і лікарів, і медичну
установу, де зможе комфортно пройти
обстеження чи лікування. Спеціального направлення не потрібно. Якщо
дослідження безпечне, наприклад УЗД,
достатньо бажання пацієнта — проведемо
обстеження і дамо висновок. Якщо людина
приїжджає на консультацію, наші фахівці
розберуться і спільно прийматимуть
рішення, яку пройти діагностику. Якщо ж
пацієнт звертається до нас за рекомендацією лікаря, бажано мати направлення,
щоб ми знали, в чому конкретне завдання.
Адже ні лікар МРТ, ні лікар КТ діагнози
не ставлять — діагноз ставить лікар-клініцист, який направляє пацієнта. Але
ми володіємо досвідом і розумінням всіх
процесів і нерідко виступаємо як медичні
адвокати.
Пацієнт може потребувати захисту?
Буває, що так. Не завжди документація,
з якою до нас приїжджають, адекватна, а
ми повинні бути завжди на боці пацієнта.
Тому прагнемо запросити експертів, щоб
отримати точну картину і зробити необхідні призначення.

Адреса: 	 вул. М. Ломоносова, 33/43, 		
Київ.
Сайт:
http://occ.net.ua
Телефон: 0 800 756 065
www.facebook.com/occ.net.ua
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ТАКИЙ ВИГЛЯД МАЄ ДОСКОНАЛІСТЬ

Samsung QLED TV поєднує в собі безліч переваг.
Телевізор виправдовуватиме
ваші сподівання впродовж
багатьох років, адже його
оснащено інноваційною технологією квантових точок.
Це означає, що ви зможете
дивитися ТВ з будь-якого
місця в кімнаті без втрати
якості. Технологія перетво-

рює світло на понад мільярд
кольорів!
Більше того, завдяки
HDR 10+ ви зможете побачити
все і навіть більше в найтемніших і найсвітліших сценах.
Відтепер ви насолоджуватиметеся якісними новинками
кіно та улюбленими фільмами, облаштувавши власний
кінотеатр.

QLED TV також має імунітет до втрати якості зображення: у виробництві використовуються лише неорганічні
матеріали, тож картинка буде
такою самою навіть через
десятки років!
Зовнішній вигляд телевізора стає ще досконалішим
завдяки єдиному оптичному
кабелю: час позбутися безлічі

дротів, які лише відволікають від перегляду. Набрид
чорний екран? Налаштуйте
відтворення улюблених фото,
новин, погоди і насолоджуйтеся контентом навіть тоді,
коли телевізор вимкнутий.
Крім того, дисплей зовсім не
має рамок, тож впишеться в
будь-який інтер’єр.
QLED TV настільки ж
досконалий всередині, як і
зовні. Система Q Smart дає
можливість перемикати
канали голосом і добирає
індивідуальний список контенту, заощаджуючи ваш час
на пошуках. Шукаєте пульт
замість того, щоб нарешті
ввімкнути улюблений фільм?
Відтепер усіма пристроями
можна керувати за допомогою
єдиного пульта. Саме такий
вигляд має досконалість!

ПРАЛЬНА МАШИНА QUICK DRIVE ВІД SAMSUNG

НОВИЙ ПОГЛЯД НА ШВИДКЕ ПРАННЯ

Нарешті завдяки інноваційним технологіям від
Samsung швидке та ефективне прання стало реальністю.
Нова пральна машина з
технологією QuickDrive™
скорочує час прання до 50%,
при цьому якість прання не
погіршується. Завдяки використанню функції Q-Drum™
з основним барабаном і
задньою пластиною, які
обертаються незалежно, забезпечується динамічний рух
одягу з подвоєною силою. Тож
прання відбувається швидше,
ефективніше і делікатніше*.
Інтенсивне видалення плям
стає простішим з функцією

Bubble Soak, яка дає можливість видаляти різні види
стійких плям натисканням
однієї кнопки. Одяг ретельно замочується в активних
бульбашках й дужче про-

сочується розчином, тому
будь-які забруднення і плями
руйнуються і видаляються
значно ефективніше.
Ще однією особливістю
такої пральної машини є
технологія AddWash. Забули
покласти до машини сорочку?
Технологія AddWash дає змогу
легко й швидко довантажувати забуті речі після того,
як цикл прання вже розпочався. Додаткові дверцята
можна відчинити в будь-який
момент, якщо температура
всередині барабана нижча
ніж 50°C. Полюбляєте аромат
кондиціонера? Можете додати
його у будь-який момент під

час прання. Ви вже випрали
білизну, а тепер хочете її прополоскати? Просто додайте
речі, коли побачите сповіщення про те, що цикл прання
дійшов до стадії полоскання.
Забезпечте справді глибоке та гігієнічне очищення
вашого одягу за допомогою
пари. За здійснення циклу
сильного очищення Hygiene
Steam з нижньої частини
барабана випускається пара,
тому кожна річ всередині барабана повністю нею
насичується. Завдяки цьому
видаляється бруд, що в’ївся,
та 99,9% бактерій, а також
деактивуються алергени.

* Протестовано на пральній машині Samsung WD7800M порівняно з пральною машиною WD6500K. Економія — до 50% часу при використанні програми Cotton для бавовняних
тканин (40°С, половинне завантаження) і продуктивності прання в межах ± 3% відповідно до стандарту IEC 60456:2010.
** Випробувано за стандартом IEC 60456 у 5-й редакції при завантаженні 8 кг і з використанням технології прання Bubble Soak (WF80F5E5U4), результати якого порівнювалися
з результатами прання бавовняної тканини при 40/60°С, синтетичної тканини при 60°С і джинсової тканини при 40°С без використання технології Bubble Soak (WF0702WKU).
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PowerStick Pro від Samsung

Потужна сила всмоктування як ніколи до цього
ЯКЩО ВИ МРІЄТЕ ПРО ЧИСТОТУ В ДОМІ, АЛЕ ДУМКА ПРО ТЕ, ЩО ПОТРІБНО ДІСТАВАТИ
ГРОМІЗДКИЙ ПИЛОСОС, РОЗВІЮЄ ЦІ МРІЇ, ТОДІ РУЧНИЙ ПИЛОСОС POWERSTICK PRO
ВІД SAMSUNG СТАНЕ ІДЕАЛЬНИМ РІШЕННЯМ. POWERSTICK PRO ВІД SAMSUNG — ЧАРІВНА
ПАЛИЧКА У СВІТІ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ, ЯКА ДОПОМОЖЕ ПІДТРИМУВАТИ ЧИСТОТУ ВДОМА
ПРОТЯГОМ ВСЬОГО ДНЯ.
Компактність — не єдина перевага ручного пилососа. Завдяки силі всмоктування до 150
Вт та щітці Turbo action brush
забезпечується максимально
ефективне очищення килима:
щетинки глибоко проникають
у нього, видаляючи найдрібніші часточки пилу та сміття*.
Ергономічний дизайн металевого корпусу в поєднанні з
гнучкою рукояткою підкреслюють провідну технологію
Samsung і забезпечують
максимальну зручність у
використанні. Ергономічна
гнучка ручка відхиляється
на 50 градусів, зменшуючи
навантаження на руки та спину, і з легкістю видаляє пил
у важкодоступних місцях під
меблями.
І, зрештою, ручний пилосос
PowerStick Pro від Samsung —
це компактний і функціональний помічник, який
стане в пригоді для щоденного
підтримування чистоти. Варто
звернути увагу і на малу вагу
пилососа — близько 3 кілограмів.
Потужність всмоктування
вимірювалася на моделі Samsung
SS80N80 **** відповідно до вимог
стандарту IEC 60312-1. Дані ґрунтуються на результатах випробувань за шкалою Enhanced Fujita
Scale.

*
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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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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 with various
types there of aircrafts.
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
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Регулярні рейси

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

пн, ср, пт, нд

1:50

Kyiv — Bucharest (Romania)

Mon,Weds, Fri, Sun

1:50

Київ — Бухарест (Румунія)

Чартери
на регулярній основі

Regular charter
flights

Київ — Хургада (Єгипет)

щодня

4:00

Kiev — Hurghada ( Egypt)

non-stop daily

4:00

Київ — Шарм-еш-Шейх (Єгипет)

щодня

4:05

Kyiv — Sharm el Sheikh (Egypt)

non-stop daily

4:05

Київ — Рованіємі (Фінляндія) 29.12.18, 05.01.19, 12.01.19

3:00

Kyiv — Rovaniemi (Finland)

29.12.18, 05.01.19, 12.01.19

3:00

Львів — Хургада (Єгипет)

ср, сб, нд

3:55

Lviv — Hurghada (Egypt)

Weds, Sat, Sun

3:55

Львів — Шарм-еш-Шейх (Єгипет)

чт

3:30

Lviv — Sharm el Sheikh (Egypt)

Thu

3:30

Одеса — Шарм-еш-Шейх (Єгипет)

пн, пт, сб

3:30

Odessa — Sharm el Sheikh (Egypt)

Mon, Fri, Sat

3:30

Дніпро — Шарм-еш-Шейх (Єгипет)

вт, чт, нд

4:05

Dnipro — Sharm el Sheikh (Egypt)

The, Thu, Sun

4:05

Харків — Шарм-еш-Шейх (Єгипет)

ср, сб, нд

4:05

Kharkiv — Sharm el Sheikh (Egypt)

Wed, Sat, Sun

4:05
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На крилах удачі

On the wings of luck

1 грудня 2018 року на честь святкування 15-річчя
компанії кожен квиток на рейси WINDROSE
автоматично стає щасливим*!

To mark our 15th anniversary, on December 1, 2018 every
ticket for WINDROSE flights automatically becomes a lucky
one!

Пропонуємо всім пасажирам, що летять будь-якими рейсами
нашої компанії, в цю святкову дату взяти участь у акціі
«На крилах удачі». 1 грудня кожен повнолітній пасажир
WINDROSE, який отримає скретч-картку, зможе стерти
захисне покриття і дізнатися, що він отримав у подарунок!
Усі учасники акції отримають подарункові набори просто на
борту літака, а 20 щасливчиків стануть власниками головного призу (загалом 40 квитків) — перельоту на двох у будь-якому напрямку з карти польотів
WINDROSE**.
Спеціально до 15-річчя компанії
WINDROSE найбільше підприємство з виготовлення ігристих вин
у Східній Європі ARTWINERY
розробило витончене й освіжальне
«Артемівське Біле Брют». Унікальний купаж із найкращих південноукраїнських сортів шардоне,
рислінг та аліготе дарує м’який
смак та легкий квітковий аромат.
Напій виготовлено за особливою
методикою, що передбачає тривалу (не менше 9 місяців) витримку ігристого у пляшці. Цікаво, що ARTWINERY — єдине
виробництво ігристих вин у світі, що перебуває на глибині 70
метрів в унікальних мікрокліматичних умовах. Це дає можливість створювати справді неповторні умови для витримки
напоїв.
Для компанії WINDROSE було випущено 4008 пляшок
оригінального ігристого, і ми радо поділимося задоволенням
від смаку цього ексклюзивного вина та святковим настроєм
з вами!
Докладніше про акцію читайте на нашому сайті windrose.aero
З WINDROSE вам завжди щастить!

We offer all our passengers traveling on any WINDROSE flight
on this festive day to take part in the lottery “On The Wings of
Luck”. On December 1, all adult passengers who get a scratchcard can erase the protective coating and find out what kind of
presents they won!
All the participants will get gift sets right on board, and the
20 luckiest passengers will receive the main prize (totaly
40 tickets) — tickets for two to any destination operated by
WINDROSE.
Especially for WINDROSE’s
15th anniversary, ARTWINERY,
the largest Eastern European
manufacturer of sparkling wines,
created sophisticated and refreshing
Artemivske White Brut. The unique
blend of the best Southern Ukrainian
varieties of Chardonnay, Riesling and
Aligoté gives it a tender taste with
slightly notable flowery flavor. The
drink was made in accordance with
a special technology that envisages
long (not less than 9 months) aging of wine in a bottle.
Interestingly, ARTWINERY is the world’s only manufacturer of
sparkling wines who ages its wines in a unique microclimate at
a 70 meters depth.
4,008 bottles of exclusive original sparkling wine have been
produced for WINDROSE, and we are happy to share the
pleasure of tasting it and festive spirit with you!
Please read more on the action on our website windrose.aero.
With WINDROSE you are always lucky!

*Акція проводиться на літаках авіакомпанії WINDROSE 1 грудня на всій території України (за винятком АР Крим)
Кожен може взяти участь у акції необмежену кількість разів — по одній скретч-карті за переліт. Офіційні правила можна дізнатись на сайті windrose.aero
**Приз видається миттєво на борту літака. До участі в акції допускаються особи старші 18 років. Організатор ТОВ Авіаційна компанія «Роза Вітрів». Участь в акції безкоштовна. Акція не є лотереєю або
іншою, що базується на ризику, азартною грою. Добровільно надаючи персональні дані про себе, учасники акції підтверджують свою згоду на збір, зберігання, використання, обробку й поширення даних
Організатором та уповноваженим ним особам, які будуть вживати необхідних заходів для захисту даних від несанкціонованого розповсюдження. Своєю участю в акції всі учасники повністю погоджуються з
цими правилами та зобов’язуються їх виконувати.
Квитки переможцю видаються на умовах сплати 1 грн за кожний квиток.

Піднімемо келихи!

Raise your glasses!

Давайте відзначати ювілей WINDROSE та зимові
свята разом!

Let’s celebrate WINDROSE’s anniversary and winter
holidays together!
From 26.12.2018 till 31.01.2019 all our passengers
traveling on scheduled flights from Boryspil
International Airport to Sofia, Bucharest and Dnipro
will get a tasty present and a glass of exclusive
sparkling wine!

У період з 26.12.2018 по 13.01.2019 усім пасажирам,
що подорожують регулярними рейсами з «Борисполя» до Софії, Бухареста й Дніпра, ми пропонуємо
насолодитися смачним презентом від авіакомпанії
та келихом шампанського!
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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.

1

2

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 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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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.

138

YOUR WIND

Пріоритетна реєстрація
Користуйтеся послугою, щоб уникнути очікування у чергах.
Пріоритетна реєстрація — опція, що дозволяє пройти
реєстрацію позачергово за стійкою позначеною "Priority
check-in" в аеропорту вильоту.
Бронювання послуги «Пріоритетна реєстрація»* за напрямками:
• Бориспіль, Дніпро, Шарм-ель-Шейх, Хургада — 10 у. о.**.
За умови придбання авіаквитка на сайті послуга доступна
для бронювання з моменту придбання авіаквитка, але не
пізніше ніж за 7 годин (з аеропорту Бориспіль)/24 години (з
інших аеропортів) до вильоту рейсу.
За умови придбання авіаквитка не на сайті авіакомпанії послуга доступна для бронювання після 19:00 дня напередодні вильоту, але не пізніше ніж за 7 годин (тільки для вильоту
з аеропорту Бориспіль).
* Послуга бронюється за допомогою сервісу «Додаткові послуги»
** При бронюванні вартість вказується в гривнях за курсом на день
оплати на одну людину і за переліт в одну сторону.

PRIORITY Check-in
Use the service to avoid standing in queues. With this option
you can check in at a separate Priority Check-in counter at the
departure airport.
Booking the Priority Check-in service* for the following destinations:
• Boryspil, Dnipro, Sharm El Sheikh, Hurghada — 10 CU**.
If a ticket is purchased at the Company’s website, the service is
available for booking from the time of the ticket purchase, but
not later than 7 hours (from Boryspil Airport) / 24 hours (from
other airports) prior to the departure.
If a ticket is purchased somewhere other than the Company’s
website — the service is available for booking after 07:00 p.m.
on the day before departure, but not later than 7 hours prior to
the departure (only for departures from Boryspil Airport).
* The service is booked through the Additional Services tool.
** While booking Additional services the price stated in CU (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.
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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 (крім рядів біля аварійного виходу) під
час придбання квитків у туристичного оператора / компанії
та на сайті www.windrose.aero за 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 — 7 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 (except 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 — 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.

140

YOUR WIND

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 accords to the 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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Пріоритетна реєстрація
в аеропорту
Пріоритетна реєстрація — опція, що дозволяє пройти
реєстрацію позачергово за стійкою позначеною Priority
check-in в аеропорту вильоту.
Вартість послуги з а/п Бориспіль, Дніпро, Софія, Бухарест,
Запоріжжя, Львів, Одеса, Харків, Шарм-ель-Шейх, Хургада,
Верона, Марибор, Рованіємі — 10 у.о за 1 пасажира в одну
сторону; з а/п Анталія — 35 у.о за 1 пасажира в одну сторону.

Priority check-in at the airport

Priority check-in is an option that allows registering without
waiting in line, using the Priority check-in front desk at the
departure airport.
Cost of the service from the airports: Boryspil, Dnipro, Sofia, Bucharest, Zaporizhzhia, Lviv, Odesa, Kharkiv, Sharm El
Sheikh, Hurghada, Verona, Maribor, Rovaniemi — 10 CU for
one passenger one way; from Antalya airport — 35 CU for one
passenger one way.

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 Софії — 30 у. о. для одного
пасажира в одну сторону;
• при вильоті з аеропорту Бориспіль (включаючи
пріоритетну реєстрацію та доставку пасажира до ПС
окремим транспортом) — 50 у. о. для одного пасажира в
одну сторону;
• при вильоті з аеропортів Шарм-ель-Шейх, Хургада,
Анталія — 70 у. о. для одного пасажира в одну сторону.
Бронювання послуги обов’язкове не пізніше ніж за 24
години до здійснення рейсу.

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 departures from Sofia Airport — 30 CU* for one passenger
one way;
• for departures from Boryspil airport (including Priority checkin and delivery of the passenger onboard the aircraft with a
separate vehicle) — 50 CU for one passenger one way;
• for departures from Sharm EL Sheikh, Hurghada and Antalya
airports — 70 CU for one passenger one way.
Reservation of this service is to be made at least 24 hours prior

to the scheduled flight.
* 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.
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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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