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#DUBNO CASTLE FEST. КОМПАНІЯ «РЕНОМЕ» ВІДСВЯТКУВАЛА 25 РІЧНИЦЮ
п’ять сотень гостей — працівників
групи компаній, а також її друзів та
партнерів. На території діяло безліч цікавих релакс-локацій: гостям
пропонували почастуватися різноманітними смаколиками у food-зо-

«РОЯЛЬ В КУЩАХ? РОЯЛЬ У ПАРКУ!»:
ПОДАРУНОК РІВНЯНАМ ВІД «РЕНОМЕ»
У РАМКАХ «ART-JAZZ COOPERATION»

		

		

		

		

		

15 серпня група компаній «РЕНОМЕ» відсвяткувала своє 25-річчя на корпоративному фестивалі
#Dubno Castle Fest у стінах старовинного Дубенського замку. Взяти
участь у заході приїхали більш як

Група компаній «РЕНОМЕ» щороку підтримує міжнародний джазовий
фестиваль «Art Jazz Cooperation» і
цього разу вирішила зробити особливий подарунок для Рівного.
«Мистецтво бути вільним» — цьогорічне гасло фестивалю — було втілено нами за посередництвом фарб
та пензля. Відтепер сходи, що ведуть до парку ім. Шевченка зі сторони вулиці Соборної, перетворилися на чорно-білі клавіші роялю.
Втілити цю ідею в життя вдалося
завдяки художній майстерності працівників групи компаній, волонтерів

фестивалю, будівельників «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» та вмілих майстрів
графіті Максима та В’ячеслава. Композицію доповнили словами відомих
джаз-менів світу – Miles Davis, Billy
Crystal, Louis Armstrong. Ця частина парку стала особливо популярною — сфотографуватися біля нової
фото-цікавинки вже встигли багато
рівнян та гостей міста.
Тепер, проходячи парком, кожен
зможе черговий раз згадати про
джаз, адже ця музика завжди дарує
непересічні емоції своїм поціновувачам. Just be jazz, панове!

СВЯТО ПЕРШОГО ДЗВОНИКА
У ТУЧИНСЬКІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТ
Група компаній «РЕНОМЕ» вже традиційно долучилася до свята першого дзвоника у Тучинській школі інтернатного типу та Обласному центрі
соціально-психологічної реабілітації
дітей, що у Олександрії. З цієї нагоди було передано сертифікат на
2 тисячі гривень для потреб тучинського закладу. Школярі з «Центру
реабілітації» отримали в подарунок
канцелярські вироби, а маленькі
першокласники Артем та Іванко —
зручні шкільні рюкзаки. Висловлюємо сподівання, що цей навчальний
рік виявиться для малечі продуктивним і сповненим яскравих вражень. Група компаній «РЕНОМЕ», як
соціально відповідальна компанія,
постійно надає благодійну допомогу дітям, які потребують особливого
піклування і намагається підтримувати соціально незахищені верстви
населення.

ні, взяти участь у майстер-класах
з гончарства, ткацтва, ковальства
або виготовлення ароматного саше,
вичеканити собі пам’ятну монету,
відпочити у launge-зоні або ж «поджемувати» разом з вуличними музикантами. Атмосферу запального
свята формували музичні етно-гурти «The Doox», «Йорий Клоц» та
хедлайнери фестивалю популярний фольк-гурт «Даха Браха». Феєричним завершенням свята було
яскраве фаер-шоу від колективу
вогняного перфомансу «TeDaSe».
Цей захід, безперечно, залишив позитивні враження та незабутні спогади у тих, хто був разом з нами на
фестивалі з нагоди 25 Дня народження «РЕНОМЕ».

«RIVNE SKILLS HUB» —
ПЕРЕМОЖЕЦЬ ЦЬОГОРІЧНОГО КОНКУРСУ ГРАНТІВ
У червні 2015 року група компаній «РЕНОМЕ» провела третій конкурс грантів серед творчої молоді
Рівного. З десяти учасників перемогу отримав проект від молодіжної
громадської організації «ФРІ Рівне».
Керуючись гаслом «Вдосконалюйся щодня!», вони вирішили створити унікальний простір «Rivne Skills
Hub», учасники якого зможуть навчитися новому безпосередньо на
практиці. Впродовж чотирьох місяців, починаючи з 12 вересня, під
кураторством найкращих спікерів,
майстрів та фахівців галузі проходитимуть тренінги за чотирма напрямками — «акторська майстерність»,
«ораторське мистецтво», «дебати»,
«психологія та лідерство». Після завершення кожного з курсів учасники
отримають відповідні сертифікати.
Організатори заходу робили акцент
саме на практичній стороні навчання як головній перевазі проекту.
Окрім основної навчальної частини передбачено також відеолекторій з переглядами найцікавіших
виступів TEDx, мотивуючих фільмів
та роликів з їх подальшими обговореннями та тематичними дискусіями. Також проводитимуться

бонусні лекції і майстер-класи на
різноманітну тематику.
Грантова програма для «РЕНОМЕ» є вагомою частиною соціальної
відповідальності компанії. Сприяти
розвитку ініціативної творчої молоді
Рівного — основна ціль цьогорічного проекту, адже ці люди творять
наше майбутнє.

У РІВНОМУ ВСТАНОВЛЕНО ПЕРШИЙ УНІКАЛЬНИЙ
МАЙДАНЧИК ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ
Заради усмішок дітей з нагоди
свого 25-річчя 13 серпня група компаній «РЕНОМЕ» встановила у парку
ім. Шевченка сучасний ігровий майданчик з якісними гойдалками, гірками, біговою доріжкою, лавочками
та пандусом для дітей із особливими
потребами. Таким чином група компаній вирішила підтримати ініціативу «ART-пікнік», яка впродовж теплого сезону тривала у Рівному.
Новий дитячий майданчик у парку найкраще оцінили діти – з їхніх
облич не зникали усмішки, кожен
намагався випробувати усі новинки.
Особливо припала до душі маленьким рівнянам гірка у формі авто.
Усередині встановлено два керма,
щоб малюки могли по черзі уявити
себе у ролі водіїв.
Радіють ігровому майданчику й
батьки особливих дітей, а малеча з
задоволенням випробовує нові ігрові
елементи. За словами представника
громадської організації «Асоціація

батьків дітей з особливими потребами» Алли Зімбіцької, для них дуже
важливо мати можливість гратися і
спілкуватися з ровесниками.
Дійсно, без офіційних стрічок та
довгих промов, маленьким рівнянам
просто відкрили ще одне місце для
відпочинку. Об’єктивна істина безумовно у тому, що дітей не варто ділити на якісь соціальні групи, а навпаки, сприяти тому, щоб маленьке
суспільство росло разом у відкритому та щирому оточенні.

БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
«ГЕТЬМАН ВИГОВСЬКИЙ» ЗАВЕРШЕНО!
ною розв’язкою. Поруч із будинком
знаходяться школи, дитячі садки,
торговельні заклади, лікарня, парк
відпочинку та церква. Усе це дає
можливість мешканцям новобудови
насолоджуватись життям, не відходячи далеко від дому.
Наразі у продажі залишається кілька квартир і група компаній «РЕНОМЕ» надає своїм клієнтам спеціальну знижку 10% на їх
придбання. Поспішайте отримати
житло в сучасному архітектурному
масиві в одному з престижних районів міста! Детальнішу інформацію
можна отримати на сайті житлового
комплексу «Гетьман Виговський»
або за телефоном: 43-40-74.

		

У червні 2015 р. достроково завершилось будівництво житлового
комплексу «Гетьман Виговський» —
одного з найбільш масштабних будівельних проектів групи компаній
«РЕНОМЕ». Усі будинки введено
в експлуатацію і щасливі власники отримали ключі від своїх нових
квартир.
ЖК «Гетьман Виговський» — це
результат наполегливої праці великого та досвідченого колективу
професіоналів компанії «РЕНОМЕ-
ЄВРОБУД» та компанії-девелопера
проекту — «РЕНОМЕ-КОМФОРТ».
Він розташований у зручній та популярній частині міста з розвиненою інфраструктурою та транспорт-

БУДІВЕЛЬНІ НОВИНИ ВІД «SPECTRUM»
Маємо приємність поділитися
з вами новинками у ході забудови ЖК «Spectrum»! Нульовий
цикл будівництва «Сливового»
будинку вже завершено. Більше того, відтепер він тішить
погляд надійними стінами першого поверху, які вже повністю
змуровані. Наживо побачити, як
кімната за кімнатою будується
омріяне житло, наразі можуть
покупці квартир другого поверху у «Сливовому». Крім того, тут
тривають роботи з вертикальної
гідроізоляції стін підвалу.
В «Оливковому» будинку наразі заглиблені усі палі та частково облаштовано монолітно-залізобетонний фундамент. Уже
влаштовано половину каркасів
та заливаються ростверки.
Стосовно забезпечення зовнішніх мереж — слід відзначити, що на цей
момент повністю підведене водопостачання до будівельного майданчика.
Є новини і щодо будівництва наступних черг: уже проведене заглиблення
пробних паль третього житлового будинку — «Ванільного».
Літо минуло, а на нашому будмайданчику — справжня спека! Побачити
планування квартир житлового комплексу «Spectrum», а також підібрати помешкання собі до вподоби, поки його не придбали ваші однодумці,
можна на сайті spectrum.renome.ua. Ласкаво просимо і до Центру продажу квартир, який знаходиться безпосередньо біля будівництва, на вулиці
Костромській, 25.

		

		

		

		

ВХІДНІ ДВЕРІ ВІД «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР»:
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ, БЕЗПЕКА, ДИЗАЙН.
Все частіше у європейському будівництві перевага надається металопластиковим вхідним дверям. Це
цілком закономірно і обумовлено
численними перевагами такого продукту.
Універсальність. Металопластико
ві двері ТМ «Вікнова» є чудовим
рішенням як для офісів, торгово-розважальних закладів, так і для
приватних будинків, господарських
приміщень, зимових садів. Адже
технологічно їх можна виготовляти
з урахуванням найдрібніших індивідуальних побажань: від нестандартних розмірів до форми та площі
засклення.
Стійкість до температурних навантажень та вологи. Двері вхідної
групи повинні витримувати екстремальний мороз у сувору зиму та
безжальну спеку влітку, різкі перепади температур і навіть 100%
вологість. Там, де дерев’яні двері
розбухають, а металеві іржавіють,
їхні конкуренти з ПВХ виходять у
лідери.
Наразі, металопластикові
двері ТМ «Вікнова» — це сучасний
продукт, що оптимально поєднує в
собі високотехнологічну конструк-

цію і матеріали з відмінними характеристиками в області шумо- та теплоізоляції, а також зламостійкості,
адже вхідні двері покликані не тільки задовольнити естетичні потреби,
а й захистити вас і ваше майно від
злому і грабежу.
Варіативність дизайну. Багато людей відмовляються від металопластикових дверей лише через те, що
вважають їх надто «офісними» для
дому. Можливо, в цьому є зерно істини, якщо говорити про білий пластик і стандартні форми. Але палітра
кольорів ТМ «Вікнова» допоможе
надати дверям неповторний стиль
і довершити візуальну композицію.
Крім того, варіабельним є засклення різними кольорами та фактурами
скла, використання різноманітних
аксесуарів, фігурних ручок та ін. Що
вже казати про свободу конструювання, завдяки якій з металопластику можна виготовити насправді унікальні дизайнерські двері.
Асортиментна лінійка компанії
сьогодні закриває більшість ніш у
своєму сегменті і користується попитом як серед любителів спокійної
класики, арочних виробів та гнутих

форм, так і серед тих, хто обирає
модернізм вкупі з додатковими технологічними можливостями.
Окремо варто сказати про особливий варіант вхідної групи — розсувні системи. Більше ніж півсотні
клієнтів «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» насолоджуються досить сміливим для
нашої країни рішенням — вхідними
дверима, що не обмежують приміщення, а, навпаки, збагачують його
простором. Тим паче, що такі про-

зорі розсувні вхідні двері забезпечують належний рівень безпеки вже в
базовій комплектації.
Знайомство з будинком починається з дверей. Вхідна група є своєрідною «візиткою» котеджу, офісу
або магазину. Зручність у використанні, функціональність і естетичність вхідних дверей формують перше враження гостя або клієнта про
Вас, тому свій вибір потрібно робити
зважено, обираючи найкраще.

ВАЛЮТООБМІН ЧЕРЕЗ БАНКОМАТИ UNION STANDARD BANK НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОЇ РОЗРОБКИ «РНОМЕ-СМАРТ»
Union Standard Bank став ближчим до своїх клієнтів та запустив у
своїй мережі перші цілодобові АТМ
з функцією валютообміну 3-х ос-

новних валют — євро, доларів та
рублів. На сьогоднішній день валютообмінні АТМ розташовані в аеропорту Жуляни, та новому терміналі D аеропорту Бориспіль.
Як же працює готівковий валютообмін?
Банкомат — ідеальний пристрій
з майже 100% часом доступності
та режимом обслуговування 24/7.
Ця послуга є особливо зручною для
пасажирів нічних рейсів, що надає
вагому перевагу для банків. Курс
валют в банкоматі відповідає курсу в касах банку, а перелік дій для
обміну валюти дуже простий. Інтерфейс адаптований для проведення
необхідної операції: достатньо лише
слідувати інструкціям на екрані.
Для додаткової зручності клієнтів бакномат приймає пачку до 40
купюр. Це дозволяє обміняти, наприклад, $150 за одну транзакцію
замісь проведення 4-6 транзакцій

по одній купюрі. Для видачі решти
банкомат обладнаний спеціальною
касетою, що містить купюри номіналом 1 грн. Також, існує можливість
перерахувати решту або її частину
на благодійність.

єва та України. Технічна сторона
валютообміну на банкоматі побудована на базі ПЗ «TоMaS» розробки
«РЕНОМЕ-СМАРТ», яке інтегрується
до АБС банку та відображає валютообмінні операції банкомату в ОДБ.

«Переваги
клієнта
беззаперечні, адже банкомат володіє англійською, та доступний в будь-який
час доби. Збільшення точок обслуговування та менший час на здійснення операції обміну, на відміну
від каси банку, дозволяє Клієнту
уникнути черг».
Олег Могильний,
керівник управління
готівкових операцій.

«Можливості «TоMaS» дозволяють значно розширити функціонал
банкомату. В ході спільного проекту перелік операцій на банкоматах
Юніон Стандард Банку буде збільшено. Найближчим часом ми очікуємо запуск видачі готівки з карток
МПС, платежі на інші організації
(поповнення мобільного, сплата
штрафу аеропорту тощо).
Ми сподіваємось, що досвід та компетенції РЕНОМЕ-СМАРТ допоможуть Банку побудувати додатковий канал обслуговування клієнтів
з максимальним рівнем сервісу».
Наталія Полякова,
директор РЕНОМЕ-СМАРТ

Успішно впровадивши це нововведення, банк надалі планує розширювати функціональність своєї
продукції та розвивати мережу таких банкоматів в інших точках Ки-
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