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ародилася 7 серпня 1955 р. у м. Львів у родині
військовослужбовця і лікаря. Віра Тітакова з дитин
ства мріяла стати медиком. Коли настав час обирати
конкретний напрямок підготовки, вирішила спробува
ти свої сили у стоматології. Тож протягом 1973–1978 рр.
вона була студенткою стоматологічного факультету
Львівського державного медичного інституту.
Сьогодні Віра Костянтинівна із великою теплотою
та повагою згадує своїх наставників, насамперед Юрія
Семеновича Чучмая, Тараса Дмитровича Заболотного,
Евальда Яновича Вареса, Любов Антонівну Луцик, Аллу
Петрівну Ликову, Степана Йосиповича Кухту, Ніну
Іванівну Смоляр та багатьох інших. Всі вони навчили
любити свою роботу та з увагою і відповідальністю ста
витися до пацієнтів.
Після закінчення інституту В. К. Тітакова вийшла
заміж за військовослужбовця. У зв’язку з цим їй довелося
змінити багато місць роботи. Працювала у лікарнях
Миколаївського району Львівської області, м. Алітусе
(Литва), Москви, і, нарешті, зупинилася у Новоросійську.
Було дуже важко щоразу пристосовуватися до нового се
редовища, але минало небагато часу і Віра Костянтинівна
здобувала визнання та повагу пацієнтів. Саме завдяки
частій зміні місця роботи вона постійно знайомилася з
багатьма цікавими людьми, дружні стосунки з якими
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підтримує протягом життя, часто спілкується, зокрема й
із допомогою інтернету, який скорочує відстані.
«Стоматологічна клініка», якою нині керує Віра
Солоніна, була заснована на базі стоматології Ново
російського морського пароплавства, яка упродовж ба
гатьох років славилася в Росії як найсучасніша медична
установа. Але, незважаючи на наявність якісного облад
нання, після придбання цієї клініки довелося купувати і
замінювати практично все устаткування — прогрес не
стоїть на місці. За короткий час було проведено капі
тальний ремонт будівлі, оновлено стоматологічні уста
новки, встановлено комп’ютерний томограф, відкрито
окреме дитяче відділення, оснащено необхідним новіт
нім обладнанням зуботехнічну лабораторію, де можна
створювати найскладніші конструкції. Зараз клініка
купує сучасний мікроскоп для ендодонтії та хірургії,
зокрема імплантації.
Вірі Солоніній вдалося сформувати команду висо
кокваліфікованих фахівців, які можуть якісно й опера
тивно надати будьяку стоматологічну допомогу. Під її
керівництвом клініка стала найбільшою медичною уста
новою не лише в Новоросійську, а й у Краснодарському
краю. З моменту її модернізації за півтора року тут з’яви
лося 17 тисяч первинних пацієнтів, які, одного разу отри
мавши консультацію, залишилися на лікування.
Незважаючи на відстань, Віра Костянтинівна нама
гається не пропускати зустрічей випускників, які відбу
ваються у стінах тепер уже Львівського національного
медичного університету імені Данила Галицького. Коли
зустрічаються випускники, кожен, як правило, розповідає
про те, чого досягнув у житті, чи реалізував мрії. Своїм го
ловним набутком В. К. Солоніна вважає сім’ю, адже, на її
думку, не може бути нічого важливішого, аніж родинне
тепло. Щастя — це коли поруч коханий чоловік, а також
здорові діти та внуки. Без їхньої підтримки їй навряд чи
вдалося б втілити в життя свою заповітну мрію — відкри
ти власну стоматологічну клініку та створити колектив
спеціалістів усіх напрямків стоматології.
На жаль, останнім часом вона рідко навідується до
рідного міста. Але коли вдається приїхати, Віра Костян
тинівна обов’язково приходить до alma mater та приво
дить туди своїх дітей. Ніхто з них не став лікарем — вони
обрали інші спеціальності. Проте В. К. Солоніна сподіва
ється, що її справу продовжать онуки.

