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• Нове рішення від «РЕНОМЕ-СМАРТ»:
електронний сейф

Все нове – це добре забуте старе.
Керамічна цегла.

Риба-карась, гра почалась!

«Flower Power» - «РЕНОМЕ» у стилі ЕКО

• ТМ «ВІКНОВА» визнана кращою
торговою маркою Рівного

Останнім часом знову спостерігається підвищення популярності старої
доброї цегли. У чому переваги одного з найбільш міцних і довговічних
будівельних стінових матеріалів читайте на

Правильне харчування – запорука
міцного здоров’я на довгі роки. Риба
може стати не лише вашою улюбленою стравою, але і захистити організм від багатьох хвороб. Як часто
лікарі рекомендують вживати рибу?
Відповідь на

Свято з нагоди 23-тьої річниці компанії продемонструвало серйозне
ставлення «РЕНОМЕ» до питань охорони навколишнього середовища та
раціонального використання природних багатств. Репортаж з місця
події до вашої уваги на
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• Відкриття житлового комплексу
святкували у форматі європейського
«Свята сусідів»
с. 2-3
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успішного бізнесу
Підбиваючи підсумки 23 років
роботи на ринку, керівники групи компаній переконані: розвиватись і досягати нових вершин
допомагає готовність до змін,
дотримання стандартів якості та
вміння швидко перебудовуватись.
Секрети лідерства –
у якості і кадрах
– Останнім часом ми багато інвестуємо у нові технології, зокрема у
програмне забезпечення, – розповідає генеральний директор ПрАТ
«РЕНОМЕ»
Надія
Гладкевич.
– Адже основна наша мета – налагодження європейського, позитивного стилю роботи та оптимізація
управління компаніями.
Не менш важливе дотримання
стандартів якості, що є головною
умовою довіри клієнтів і багаторічного лідерства «РЕНОМЕ» на ринку
області та України.
Наприклад, третій рік поспіль одна
з компаній групи – «РЕНОМЕ-СМАРТ»
підтверджує відповідність сервісних послуг найвищим міжнародним
стандартам якості «ISO 9001:2008».
Якість світового рівня у сфері діяльності «Сервісне обслуговування
банківського обладнання» засвідчена сертифікатом «TUV Rheinland
InterCert». Такі процеси розпочались і в «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» та
«РЕНОМЕ-ЄВРОБУД».
– Ми розуміємо, що в будівельній галузі можна досягти значних
результатів саме за рахунок оптимізації внутрішніх процесів, – продовжує генеральний директор. – Це
й відбувається в «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД». З досвіду впровадження процесного управління в організації
хочу сказати, що це не так просто.
Люди звикають працювати по-старому. Оскільки в цілому діяльність
компанії успішна, працівники зайняли певний рівень рівноваги, тому й
нема бажання до змін: «Не чіпайте
нас, у нас все добре». Переконана,
що оптимальна збалансованість усіх
процесів та впровадження нового
гарантуватиме майбутнє компанії.
Тому змушуємо змінюватися і наших
працівників, і клієнтів. Це допомагає

креативно мислити і приймати нестандартні рішення.
Головне, переконана Надія Федорівна, щоб був керівник і група людей, які хочуть працювати прозоро,
розуміючи, що логістичні та управлінські процеси мають бути оптимізовані.
– Важливо, що в нас є кістяк, разом з яким можна досягати разючих
змін. Не секрет, що з людьми, не готовими до реформ, доводиться прощатися, або вони йдуть самі. До цього ставимось абсолютно нормально
– приходять інші, готові змінюватися
разом з нами. Ми націлені на реальні і незворотні переміни, після яких
зможемо розширювати коло як внутрішніх, так і зовнішніх інвесторів.
Завжди йдемо своїм
шляхом
– Процеси перебудови стосуються
і «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» – компанії, яка
також має безпосереднє відношення
до будівельної галузі і дуже чутлива
до стану справ у ній, – підкреслює
Надія Гладкевич. – Адже метало
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пластикові конструкції прямо пов’язані з будівництвом. Маємо конкретні результати – незважаючи на те
що ринок металопластикових вікон
щороку скорочується на десять відсотків, у нас цього немає: не тільки
витримуємо конкуренцію, а й нарощуємо обсяг виробництва. Завдяки
перебудові управлінських процесів
відкриваємо внутрішні резерви, відмітаємо зайві витрати. Зміни проводимо поступово і досить гнучко. І навіть економію впроваджуємо на свій
кшталт. Наприклад, усі скорочують
рекламу, а ми збільшуємо. Але не
за рахунок прямої реклами, а через
інвестиції в навчання, в роботу з покупцями. Урізноманітнюємо роботу і
цим досягаємо хороших результатів.
Наші вікна дорожчі, але якісніші,
тому пояснюємо своїм покупцям, що
не варто гнатися за дешевизною.
Якість тим і важлива, що за неї потім
не треба буде доплачувати.

Після нас фасади
не фарбують
Найкраще демонструє роботу хороший приклад. Таких у будівельників з «РЕНОМЕ» багато.
– Досить зупинитися на майдані
Незалежності і поглянути на оточуючі будинки, – зауважує з посмішкою
пані Надія, – усі їх ремонтували ми.
І кінопалац «Україна», і Укрпошта,
і дев’ятиповерхівка, де розміщений
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«Ощадбанк», мають фасади, які 15
років тому опоряджали наші працівники за новими технологіями. Те ж
стосується бурштинової фабрики,
стели при в’їзді у місто - за цей час
їх жодного разу не підфарбовували.
Неабиякий попит на ринку житла мають комплекси, зведені «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД»: «Гетьман Виговський» та «Родинний».
– Дотримання всіх будівельних
норм під час виконання будівельно-монтажних робіт, використання
сучасних будівельних матеріалів від
провідних вітчизняних і світових виробників, інноваційні рішення влаштування підлог та покрівлі, вчасна
здача всіх об’єктів – для нас це стало правилом. Про мешканців новобудов турбується клуб «РЕНОМЕ»
– це також наше ноу-хау і суттєва
відмінність від інших забудовників.
Про популярність говорить і те, що
раніше ми продавали квартири після того, як було зведено коробку, а
тепер – забили першу палю на будівництві ЖК «Родинний» і продали
першу квартиру. На цей час майже
всі квартири в «Родинному» продані, а третій будинок здається в
експлуатацію лише у жовтні. Люди
знають, що купують хороше житло,
і довіряють нам.
Будьмо кріпкі!
У наш час важко що-небудь
планувати, але без планів також неможливо. Які стратегічні завдання
ставить «РЕНОМЕ» перед своїм колективом?
– Основна наша стратегія – якість.
Її ми лишаємо й на майбутнє. Все
інше коригується залежно від обставин, – завершує розмову Надія Гладкевич. – Зізнаюся, один проект нам
таки довелося призупинити до кращих часів. Це будівництво нового
цегляного заводу. Але поряд із цим
модернізуємо старий завод, до речі,
єдиний на ринку області, що цього
року випускає цеглу марки 125.
Як завжди, нові технології у нас
на першому місці. Так, нещодавно
в «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» купили установку для згинання арок. Тепер
самі можемо робити всі нестандартні
конструкції і надавати такі послуги
іншим. Головне ж, що вдалося «заразити» наших працівників бажанням до змін. Вони цього хочуть і не
бояться, а це основна риса, яка робить людей кріпкими. Тому вірю, що
й «РЕНОМЕ» буде кріпким ще довго.
Спілкувалась Неля ЗАБОЛОТНА
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PRO.Наші компетенції

Нове рішення
від «РЕНОМЕ-СМАРТ»:
електронний сейф

РИБГОСП

Компанія пропонує новий тип пристрою власного виробництва - електронний сейф.
Його використання дозволить банкам:
• впровадити нові бізнес-моделі обслуговування клієнтів на ринку інкасаційних послуг;
• оптимізувати процеси інкасації власних відділень;
• забезпечити оn-line зарахування
прийнятих коштів на рахунки;
• скоротити кількість виїздів служби інкасації, оптимізувати графік навантаження протягом дня;
• отримати можливість розділити час роботи касирів
та служби інкасації;
• підсилити безпеку при прийомі та збереженні готівки.
Пристрій відповідає вимогам НБУ та має ергономічний дизайн.

Відеоспостереження
для банкоматів від «РЕНОМЕ-СМАРТ»:
ProObserver DVR
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Компанія пропонує нову систему відеоспостереження – ProObserver DVR.
Використання системи ProObserver DVR це:
• мультивендорність (незалежність від марки АТМ);
• автономна робота без використання ресурсів ПК АТМ;
• накладання на відео інформації про трансакції, синхронізація з системним часом АТМ;
• дистанційне налагодження системи, пошук та завантаження відео-архіву.

Сертифіковані курси 1С
від відділу впровадження
ERP-систем
Відділ впроваджень ЕRP-систем компанії «РЕНОМЕ-СМАРТ» запровадив
новий вид діяльності – ведення сертифікованих курсів 1С. За весняно-літній період фахівці відділу підтвердили свої компетенції ще трьома новими
сертифікатами «Викладач ЦСО». Завдяки цьому, перелік сертифікованих
курсів, що викладаються в «РЕНОМЕ-СМАРТ», розширився.
Тепер до уваги бухгалтерів наступні курси:
• Ведення бухгалтерського і податкового обліку в прикладному рішенні
«1С:Управління виробничим підприємством 8 для України»(40 годин);
• Ведення бухгалтерського та податкового обліку в прикладному рішенні
«1С:Управління торговим підприємством 8 для України»(40 годин);
• Управлінський облік і планування в прикладному рішенні «1С:Управління торговим підприємством 8 для України»(40 годин);
• Використання прикладного рішення «1С:Бухгалтерія 8 для України»
(40 годин).
З кінця червня – часу початку курсів, 23 бухгалтери успішно пройшли
навчання та отримали свідоцтво центру сертифікованого навчання «1С».
Навчання відбувається в групах по 6 - 10 чоловік. Можливе проведення виїзних курсів на підприємствах замовників. У вартість курсів включено
конспект (500 сторінок А4). Найближчий курс «1С:Управління торговим підприємством 8 для України» проходитиме з 23 вересня до 4 жовтня 2013 р.
Окрім того, спеціалісти відділу впроваджень ЕRP-систем не зупиняються на досягнутому, постійно вдосконалюючи
професійні навички. Про це засвідчують
3 нових сертифікати «1С:Професіонал»,
отримані за два літні місяці. Наразі у скарбничці відділу – 7 сертифікатів «1С:Спеціаліст» та
17 сертифікатів «1С:Професіонал». Таке офіційне
підтвердження досвіду та
високої кваліфікації наших колег, дають клієнтам впевненість у тому,
що їм нададуть якісні та
компетентні послуги з
забезпечення функціонування автоматизованого
управлінського та бухгалтерського обліку для
ефективної роботи з бухгалтерською та фінансовою інформацією.

Найкваліфікованіші монтажники
у ТМ «ВІКНОВА»
Довговічність та надійність служби металопластикових вікон залежить
від багатьох факторів.
Проте, якими б якісними не були вікна, тільки
при правильному замірі
віконного отвору і професійному встановленні
можна забезпечити бездоганне функціонування
конструкцій
впродовж
тривалого часу. Тому поруч з якістю виробу, ми
дбаємо про бездоганні
споживчі властивості вікна за допомогою правильно виконаного монтажу.
Адже саме від майстерності монтажника залежатиме відсутність протягів у
оселі та тривала безпроблемна експлуатація металопластикових вікон.
Дотримуючись всіх норм монтажу вікон, компанія вимагає того ж від дилерів. 25 червня компанія «РЕНОМЕ ПАРТНЕР» провела семінар-навчання
для монтажників ТМ «ВІКНОВА» на
тему «Технологія монтажу вікон».
Впродовж 8-годинного семінару
25 фахівців з монтажу поглиблювали свої професійні знання, приділяючи особливу увагу правильному налаштуванню фурнітури
при встановленні вікна, здійсненню євромонтажу з використанням
гідро- та пароізоляційних стрічок
згідно норм ДБН, та особливостям
монтажу віконних провітрювачів.
Результати підвищення кваліфікації фахівців з монтажу ТМ «ВІКНОВА» не забарилися. Невдовзі після
закінчення навчання, на адресу
компанії «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» надійшов лист-подяка, в якому клієнти дякують другій бригаді монтажників за високий професіоналізм у роботі і чуйне
та ввічливе ставлення. Компанія «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» скеровує свої зусилля
передусім на задоволення потреб замовників. Тож найкраща оцінка нашої
роботи — це щира подяка клієнтів.

Постійне вдосконалення працівників –
запорука успішної роботи компанії
Дбаючи про якісне обслуговування клієнтів, компанія «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» запровадила освітню програму для менеджерів зі збуту, дилерів та франчайзі продукції
ТМ «ВІКНОВА». Навчання, що розраховане
на три місяці, проходило у досить незвичній, але надзвичайно зручний спосіб. Щотижня працівники дистанційно отримували
завдання та самостійно опрацьовували заданий матеріал. Завершуючи курс, учасники пройшли професійне тестування. З початку запровадження навчання, дев’ятеро
працівників, що старанно працювали протягом програми, показали високі результати. Ними задоволені і «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР»,
і самі учасники навчання. Відтепер здобуті
знання сприятимуть підвищенню стандартів обслуговування та допоможуть задовольнити запити найвибагливіших
клієнтів «ТМ «ВІКНОВА».

ТМ «ВІКНОВА» визнана
кращою торговою маркою
Рівного
«РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» здобув ще одну
перемогу - в міському рейтингу популярності «Гордість міста».
25-го серпня, в день святкування 730тої річниці Рівного, відбулося вже традиційне, одинадцяте, нагородження тріумфаторів міського рейтингу популярності.
Серед переможців - представники різних
галузей: підприємці, громадські діячі, митці, працівники медицини, вчителі,
спортсмени. Компанія «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» перемогла у номінації «Краща
торгова марка» зі своїм брендом «ВІКНОВА». При визначенні «Гордості міста» склад оргкомітету та журі враховували заслуги, досягнення за діяльність в певному напрямку, які сприяли підвищенню авторитету обласного
центру і його мешканців перед громадою міста на регіональному і державному рівнях.
Окрім 23 номінацій рейтингу, під час церемонії нагородження, також було
вручено відзнаки «За заслуги перед містом». У своєму привітальному слові міський голова Рівного Володимир Хомко
зазначив: «Сьогодні ми вшановуємо людей, які зробили
значний вклад у розвиток Рівного. Ми пишаємося ними і
сподіваємося, що вони й надалі натхненно працюватимуть
на благо нашого міста…».
Вітаємо, ТМ «Вікнова»!
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Професіоналізм «євробудівців» відзначили
почесними грамотами до Дня будівельника

Новини з будмайданчика
4-тої черги ЖК «Гетьман Виговський»

ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП» активно
розширює територію ринків збуту.
Тепер «Понебельську рибу» можна
придбати не лише у Рівненській,
Волинській, Хмельницькій та Житомирській областях, а й у містах
Кам’янець-Подільський і Львів.
Жителі цих обласних центрів зможуть належно оцінити смак свіжої
ставкової риби, вирощеної винятково на натуральних кормах, та мало не
щодня смакувати цим багатим на корисні речовини дієтичним продуктом.

Відкриття житлового комплексу
у форматі європейського «Свята сусідів»
Про компанію «РЕНОМЕ» кажуть, що вона розбудовує Рівне. І це правда. Цьогоріч групі компаній «РЕНОМЕ» виповнюється 23 роки. Працюючи
у рідному місті, компанія ось вже 11 років створює якісне житло для його
мешканців.

435 рівненських сімей покращили житлові умови,
придбавши житло у «РЕНОМЕ»

НЕРУХОМІСТЬ		

Новини з будмайданчика
ЖК «Родинний»

ПАРТНЕР		

Взявши за взірець європейську традицію, група компаній «РЕНОМЕ» вирішила
влаштувати відкриття нового
житлового комплексу у форматі європейського «Свята
сусідів». Сказано - зроблено! 24 липня відбулося урочисте відкриття новозведеного житлового комплексу
«Родинний», що по вулиці
Коновальця.
Святкування
розпочалося із перерізання
символічної червоної стрічки, право перетнути котру
було надано міському голові
Рівного Володимиру Хомку та
генеральному директору групи компаній «РЕНОМЕ» Надії Гладкевич.
Перше рівненське «Свято сусідів» мало на меті познайомити нинішніх
та майбутніх сусідів – мешканців «Родинного» та допомогти їм у дружній
атмосфері неформального спілкування ближче дізнатись один про одного.
Під час свята дорослі й діти частувалися за спільним столом – куштували
домашні страви від мешканців, змагалися у різних конкурсах та отримували подарунки. Почин вдався на славу. Сподіваємося, що «Свято сусідів»
стане доброю щорічною традицією, яку надалі ініціюватимуть дружні сусіди – жителі ЖК «Родинний».

СМАРТ		

Станом на 9 вересня 2013
року завершено роботи зі спорудження 6-го поверху – цегляна кладка стін, влаштування
балконів. Розпочато роботи з
прокладання зовнішніх інженерних мереж. Внутрішні електромонтажні роботи виконано
на 10 %. Почато внутрішні сантехнічні роботи та прокладання
слабострумних кабельних мереж (радіофікація, телефонізація). Виконується вертикальне
планування території біля будинку.
Будівництво ведеться згідно графіка запланованих робіт.
Здача в експлуатацію двох під’їздів - липень 2014 року.
Генпідрядник – ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД».
Інвестор – ТОВ «РЕНОМЕ-КОМФОРТ».
Дізнавайтеся актуальні новини та слідкуйте за ходом
зведення ЖК «Виговський».

Понебельська риба –
до кожного столу

РИБГОСП		

Кращих
будівельників
Рівного відзначили під час
урочистостей, що відбулися напередодні професійного свята у Рівненському
облмуздрамтеатрі. Першими слова вітань на адресу
присутніх лунали з вуст
їхнього колеги - голови Рівненської обласної державної адміністрації Василя
Берташа, який подякував
професіоналам за реалізацію важливих і масштабних проектів та побажав,
щоб напередодні наступного Дня будівельника підсумовувати рік із ще кращими здобутками.
Також, в ході святкування, кращих працівників будівельної галузі відзначили почесними грамотами за професійну майстерність. Серед нагороджених і наш колега. За досягнуті успіхи у праці та вагомий особистий внесок
у розвиток будівельної галузі, грамотою міськвиконкому нагородили покрівельника сталевих покрівель 5-го розряду ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» Ігоря
Карпука.
Сумлінна праця і високий професіоналізм працівників «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» не залишилися непоміченими і громадськими організаціями. З нагоди
свята начальник відділу виробничо-технічного забезпечення Сергій Жовтко
та головний механік Юрій Федосов отримали почесні грамоти Конфедерації
будівельників України.
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Підсумки виконання будівельних робіт по ЖК «Родинний» станом на
9 вересня 2013 року:
Житлові будинки №1 і № 2 здані в експлуатацію.
Житловий будинок № 3:
• здійснено монтаж металопластикових вікон на 6-ти поверхах;
• ведуться роботи з прокладання внутрішніх інженерних мереж – 90 %;
• на завершальній стадії роботи з опорядження фасаду;
• завершуються роботи з внутрішнього оздоблення будинку.
Здача в експлуатацію будинку №3 - III квартал 2013 року.
Генпідрядник – ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД».
Інвестор – ТОВ «РЕНОМЕ-КОМФОРТ».

ЄВРОБУД		

Вже впродовж семи років
група компаній «РЕНОМЕ» виступає девелопером,
інвестуючи у житлову нерухомість Рівного

РЕНОМЕ

ПАРТНЕР		

СМАРТ		

РИБГОСП

4

PRO.ПАРТНЕРІВ

: міцний бізнес будується
на етичних відносинах
з клієнтами і партнерами
В минулому номері ми почали цикл статей про
партнерів «РЕНОМЕ» і сьогодні хочемо розповісти
про компанію, завдяки продукції якої будинки,
збудовані «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД», не лише надійні,
а ще й теплі і привабливі зовні. З польською компанією BOLIX, що спеціалізується на виробництві
якісних матеріалів для фасадів, ми співпрацюємо не так давно, однак уже впевнені в тому, що
наше партнерство буде тривалим.
«РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» стала сертифікованим
представником компанії BOLIX в Рівненській області в 2012 році. Тоді частка компанії на вітчизня
ному ринку будівельних сумішей для фасадів
складала вже близько 10%. Зважаючи на той
факт, що перше представництво лідера польського ринку будівельної хімії в Україні з’явилося
лише в 2011, можна судити про темпи розвитку

компанії на наших теренах. Такий вражаючий
старт видається закономірним, якщо враховувати
якість матеріалів, перевірену європейськими забудовниками, і той підхід до справи, який застосовують у BOLIX.
Компанія BOLIX (тоді вона ще називалася
Erbak) була заснована у 1991 році в польському містечку Живець підприємцем Ромуальдом
Халабудою і спочатку займалася виготовленням
будівельних сумішей для потреб власного виробництва. Згодом компанія виходить на польський
ринок і починає продавати будівельні розчини
іншим виробникам, а ще трохи потому починає
постачати будівельні суміші для фасадів і іншим
європейським забудовникам.
За свою більш ніж двадцятирічну історію, BOLIX
пережили не одне реформування. Змінювалися

форми власності і очільники компанії – незмінними
залишались лише головні принципи їхньої діяльності. У BOLIX впевнені, що головне в успішному
бізнесі – не допускати поблажливого ставлення
до самих себе і завжди дотримуватися лише найвищих стандартів. Такий підхід до справи, що базується на вимогливості до себе, стає запорукою
тривалих та високоетичних відносин з партнерами. Саме тому в «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» впевнені, що
ділові відносини з BOLIX – це надовго.
Директор ТОВ «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» Олександр
Гусарук: «З першого ж дня наше співробітництво
з BOLIX вирізнялося серйозним підходом до ведення бізнесу і відкритістю до партнерства. Наших працівників запросили відвідати виробництво у Польщі, провели екскурсію заводом, а на
науковій конференції поділилися секретами майстерності та дали чимало безцінних практичних
порад щодо роботи з новим матеріалом».
Під маркою BOLIX нині випускають десятки
найменувань будівельних сумішей для фасадів та
інтер’єрних робіт. Штукатурки, фарби, клейові і
грунтуючі суміші та багато інших продуктів, котрі об’єднує висока якість і європейське визнання. Всі продукти компанії отримали сертифікат
ISO на відповідність світовим стандартам EN-ISO
9001:2000 и EN-ISO 14001:2004. Тож не дивно,
що житлові комплекси «Родинний» та «Гетьман
Виговський» зводяться з використанням саме
їхніх матеріалів.
Ось що говорить про партнерство з «РЕНОМЕЄВРОБУД» директор ТОВ «Болікс Україна» Павел
Гурський: «В основі будь-якого серйозного бізнесу лежить готовність нести відповідальність за
те, що ви робите. BOLIX починали як маленька
локальна компанія, однак, ми ніколи не допускали думки, що масштаб може якимось чином впливати на якість. Тепер ми виросли і такі ж високі
вимоги ставимо перед своїми партнерами. Саме
тому в Україні ми співпрацюємо з «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД». Ми відчуваємо, що у вас працюють такі ж
перфекціоністи, що і у нас. Починаючи від моменту оформлення замовлення, і до закінчення
останніх робіт, ми відчуваємо зацікавленість зі
сторони партнерів. Це неймовірно допомагає виконувати свою роботу добре».
В свою чергу у «РЕНОМЕ-ЄВРОБУД» також
впевнені у тому, що партнерство з BOLIX – одне з
найуспішніших наших починань. Все тому, що дві
різні компанії об’єднує одна спільна мета – будувати якісне та комфортне житло.

РЕНОМЕ		

ЄВРОБУД		

НЕРУХОМІСТЬ		

PRO.АКТУАЛЬНЕ

Все нове – це добре забуте старе.

Керамічна цегла

В «РЕНОМЕ» будують
з власних матеріалів
В постійній гонитві за здешевленням собівартості будівництва, людство встигло випробувати
багато різних матеріалів. Ми живемо в той час,
коли перше покоління панельних будинків із залізобетону, який у свій час вважався дуже перспективним та інноваційним матеріалом, доживає
свого віку і робить це так неелегантно, що все
більше людей при інших рівних умовах, купуючи житло, віддають перевагу квартирі у цегляному будинку, навіть якщо він більш старий. На
сьогоднішній день, незважаючи на появу нових
міцних будматеріалів, цегла, як і раніше, активно
використовується для зведення житла. Пояснити
таку популярність цегли можна бажанням кожної
людини зробити свій будинок по-справжньому
міцним, надійним, красивим і затишним.
Понад дев’ять тисяч років минуло з тих часів,

як людство почало використовувати керамічну
цеглу. Всі великі стародавні культури внесли свій
внесок у розвиток цього матеріалу. Ворота Іштар
у Вавилоні і Велика Китайська стіна, Колізей у
Римі та акведуки Середземномор’я, середньовічні храми Європи і Московський Кремль донесли
до нас архітектурні шедеври різних епох. Цегла
еволюціонувала разом з людською цивілізацією і
завжди відповідала потребам часу. Нині цей будівельний матеріал досяг піку своєї еволюції - керамічна цегла тріумфально повернулася на ринок
будматеріалів.
В «РЕНОМЕ» завжди ставили якість на перше
місце, тому ніколи не відмовлялися від давно перевіреного надійного матеріалу. Цього року на
нашому власному заводі УБК «Будіндустрія» у
Гощі окрім класичної цегли марки М75 почали
виробництво керамічної цегли з покращеними
якісними характеристиками марок М100 і М125.

Підвищена міцність цегли марки М125 дозволяє
використовувати її для зведення багатоповерхових будинків. Для розширення асортиментної
лінії в УБК «Будіндустрія» було отримано спеціальні дозволи та сертифікати відповідності вимогам ДСТУ.
Незважаючи на те, що керамічна цегла є одним
з найстаріших штучних будівельних матеріалів
поки що у неї немає серйозних конкурентів, які
могли б витіснити її з ринку, як застарілий варіант. Вся справа у оптимальному співвідношенні
міцності, екологічності, тепло- та шумоізоляцій
них властивостей, яких не може забезпечити одночасно жоден інший сучасний матеріал.
Ще однією унікальною властивістю керамічної
цегли є її здатність забезпечувати своєрідний
«клімат-контроль» в приміщеннях. Вся справа у
природній щільності матеріалу, мікропори якого
забезпечують оптимальну повітро- та паропроникність. Це означає, що у цегляному будинку,
завдяки «дихаючим» властивостям стін, менший
ризик появи плісняви.
Завдяки цим властивостям та відносно доступному способу виготовлення, керамічна цегла
залишається одним з найперспективніших будівельних матеріалів на сучасному ринку. Сьогодні керамічна цегла фактично стала синонімами
комфортності житла та надійності в будівельному
бізнесі.
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Риба-карась,
гра почалась!
Є люди, які не їдять рибу. З різних причин.
Хтось переконаний, що «найсмачніша риба - це
ковбаса». У іншого в дитинстві риб’яча кістка
застрягла в горлі, а разом з нею і нелюбов до
рибних страв. І таким людям байдужий п’янкий
аромат щучої юшки, солодкий смак смажених карасів, апетитний вигляд запеченого коропа. Є й
інша категорія наших співгромадян. Вони добре
знають, яку користь приносить споживання риби,
люблять і вміють готувати з неї смачні страви. Але
вважають, що за ціною лускаті мешканці вітчизняних водойм їм не по кишені. Тож і купують рибу

рисних властивостей риби є недостатньою, як
і те, що риба повинна бути в меню 3-4 рази на
тиждень. А навіть дехто з вегетаріанців споживає
рибу, оскільки добре знає про її користь. Ми ж
часто згадуємо про рибу, коли постимо. Ну і жінки починають готувати страви з неї, коли хочуть
виглядати стрункішими. Але так було не завжди.
Колись риба займала належне місце в раціоні
українців. І цінували її не лише за смак чи доступність. Ось що пише карпатський довгожитель
Андрій Ворон (його мудрі поради записані М. Дочинцем в книзі «Многії літа. Благії літа»): «Якщо
на столі риба - ти пан. Риба очищає і молодить,
як і вода, звідки вона прийшла. Знак риби носив
Ісус. Риба, сухий житній хліб, овочі - найкраща
тобі гостина».
На думку фахівців, Україна має величезний
потенціал використання внутрішніх водоймищ у
напрямку розвитку рибальства і риборозведення. На території Рівненщини є чимало природних
і штучних водойм, які постачають свіжу рибу до
нашого столу. Приміром, ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП»,
рибне господарство якого займає 594 га і розташоване у трьох районах Рівненської області.
Важливо, найперше, що саме із місцевих водойм
риба якнайшвидше (свіжою!) потрапляє до покупця. Таким чином, цей товар зберігає усі свої
поживні якості. Тож, у недалекому майбутньому
річкова і ставкова риба мають стати постійними
в українському меню. І аргументів на цю користь
предостатньо.

- «Зелена компанія»

,
що пропагує політику збереження навколишнього середовища. Ми прагнемо, як на роботі, так і вдома, пам’ятати і використовувати прості правила, які дозволяють мінімізувати наш вплив на навколишнє середовище та зберігати надбання природи. Підбиваємо підсумки наших досягнень протягом
впровадження у життя принципів «Зеленої компанії».

В рамках благодійної ініціативи «Різдвяний передзвін», ініційованої нашою компанією в грудні – січні поточного року, ми створили народний
гурт, аби заколядувати в офісах міських підприємств і зібрати кошти для допомоги шістьом дітям,
що потребували термінового медикаментозного
лікування. Тоді нам вдалося зібрати трохи більше 22 тис. гривень. І от, майже півроку по тому,
наша акція отримала загальноміське визнання.

* Кількість споживачів паперу
збільшилась з 35 до 39 чоловік

Вперед, «Зелена компаніє»!

РЕНОМЕ

25-го серпня, в День міста, на церемонії нагородження переможців міського рейтингу популярності «Гордість міста-2013», наше благодійне
починання було відмічено в номінації «Краща
благодійна акція» поряд з постійним лауреатом
цієї нагороди благодійним марафоном «З вірою в
майбутнє», котрий щорічно організовує міський
ПДМ. Це вже друга з 23-ох номінацій в рейтингу, в якій ми здобули перемогу. Слова подяки від
очільників міста, що прозвучали на церемонії неймовірно мотивують на подальші дії. Ми радіємо
тому, що приносимо користь місту й плануємо і
надалі не збавляти обертів.

▪ За перше півріччя у ПрАТ «РЕНОМЕ»
використано на 15 пачок паперу менше, у порівнянні з аналогічним періодом
минулого року*

ЄВРОБУД		

▪ Компанія відмовилася від використання пластикового посуду, натомість, під час корпоративних заходів
використовується паперовий та закуплений скляний посуд.

НЕРУХОМІСТЬ		

«Різдвяний передзвін»
визнано кращою
благодійною
акцією міста

ПАРТНЕР		

PRO.RENOME як соціально відповідальну компанію

СМАРТ		

(який становить 12 кілограмів на людину на рік) в середньому співвітчизники споживають по 13,2
кілограмів риби щорічно. Якщо порівняємо дані
споживання риби в Україні та за кордоном, то
буде помітним, як за цим показником ми відстаємо від інших (у Європі у середньому – 29 кілограмів у рік). Навіть більше – в провідних країнах
Європи споживання зростає з кожним роком, у нас
навпаки. І ще небагато медичної статистики - 86
відсотків смертей в Україні пов’язані з неінфекційними захворюваннями — серцево-судинними,
раком, діабетом, хронічними недугами органів
дихання. Від цих хвороб щороку помирають понад 400 тисяч українців. Це пов’язано з чотирма
факторами ризику: нездорове харчування, куріння, алкоголь, та низька фізична активність. Якщо
змінити такий спосіб життя і правильно харчуватися, ризик захворіти падає в рази.
Дієтологи
попереджають,
що у зв’язку з незбалансованим харчуванням зростає
ризик виникнення таких захворювань, як атеросклероз,
діабет, хвороби серця і судин. А дуже низький рівень
споживання риби негативно
відіб’ється на загальному стані здоров’я нації, додають в
асоціації. Риба, як відомо, є
головним і майже єдиним джерелом вітаміну D і кислот Омега-3, які впливають на сотні
важливих процесів в організмі,
починаючи від мозкової діяльності і закінчуючи здатністю
кісток відновлюватися. «Наші
поради українцям сьогодні короткі і прості - більше риби,
більше фруктів, менше солі і
менше цукру. А якість продуктів харчування - це, перш за
все, зменшення ризику хвороб
при їх споживанні, а не навпаки», - зазначає головний дієтолог МОЗ, голова Асоціації дієтологів
України Олег Швець. «Насправді, якщо порівняти
вартість риби з вартістю ковбаси, то остання буде
вдвічі або втричі дорожчою. Пропозиція ковбаси
в українських крамницях в десятки разів більша,
ніж риби. Це означає, що попит на нездорові продукти більший», ‑ констатує голова Асоціації дієтологів України.
На жаль, поінформованість українців щодо ко-

5

РИБГОСП		

переважно на свята чи лише дітям. І це прикро,
бо рибні страви повинні займати важливе місце у
людському раціоні харчування. Риба містить велику кількість білків, вітамінів та мінералів необхідних для здоров’я. У країнах, де рибні страви
є традиційними, тривалість життя на 5-10 років
вища.
У свою чергу в Асоціації дієтологів України відзначають, що за споживанням риби, українці наблизилися до фізіологічно допустимого мінімуму

PRO.КОРИСНЕ

6

PRO.RENOME у суспільстві

ДРУГИЙ БЛАГОДІЙНИЙ
ДУХОВНИЙ ЕТНОФЕСТИВАЛЬ «ТРІЙЦЯ
В «МАМАЄВІЙ СЛОБОДІ»

Клубом Успішних Жінок та козацьким селищем
«Мамаєва Слобода».
Вже другий рік поспіль захід об’єднує всіх
охочих відпочити від метушні сучасності у лоні
вічної неквапливості справжніх цінностей. Протягом свята гості архітектурного комплексу гу-

ПАРТНЕР		

СМАРТ		

РИБГОСП

23 червня, з нагоди одного з найвеличніших
православних свят - Дня Святої Трійці - в урочищі
обіч витоку легендарної річки Либідь, на території
козацького селища «Мамаєва Слобода», відбувся Другий благодійний духовний етнофестиваль
«Трійця в «Мамаєвій Слободі». Організаторами
заходу виступили генеральний директор групи
компаній «РЕНОМЕ» Надія Гладкевич, спільно з

ляли ярмарком етно-товарів, захоплюючись роботами майстрів,
спостерігали за виконанням народних звичаїв, головний з них водіння куста. Гості брали участь
у майстер-класах з виготовлення
виробів з глини і соломи, створення ляльок-мотанок, плетіння
троїцьких вінків з клечання. Крім
цього, ті, хто завітали цього дня
до «Мамаєвої слободи», побачили вражаючий концерт церковних
дзвонів та змогли наспіватися та
натанцюватися досхочу під виступи чоловічого вокального ансамблю «ConCord», народної артистки
України Раїси Недашковської, фіналістки проекту
«Голос країни» Тоні Матвієнко та інших українських зірок.
Благодійний духовний етнофестиваль «Трійця
в «Мамаєвій Слободі» не лише дав можливість
поринути у світ старовинних традицій, а також
згуртував небайдужі серця задля піклування про
тих, хто цього справді потребує. В рамках фестивалю працювала окрема дитяча локація, куди
спеціально були запрошені дітлахи, зокрема, з
відділу токсикології Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» та дитячого будинку Міжнародної Благодійної Фундації «Отчий
Дім». Наймолодші гості змогли відчути себе справжніми акторами та взяти
участь у театральній виставі, а також
отримали безліч подарунків та позитивних емоцій.
Організатор фестивалю - некомерційна організація «Клуб Успішних Жінок»,
до складу якої входить генеральний директор групи компаній «РЕНОМЕ» Надія Гладкевич. Клуб об’єднує відомих
українських бізнес-леді, громадських
і культурних діячів країни навколо
ідеї високого меценатства та розвитку
творчого потенціалу країни. Всі проекти, якими займається Клуб, спрямовані
на підтримку творчої молоді, новаторських культурних і соціальних проектів.

Саме так народилася ідея проведення щорічного
благодійного етнофестивалю, основна мета якого - ввести у моду шляхетні традиції меценатства,
які є основою розвитку та збереження національної культури.
Всі зібрані під час фестивалю кошти підуть на
благу справу – написання ікони Покрови Святої
Богородиці до 360-річчя заснування Іллінської
православної церкви у с. Суботів, яка була збудована у 1653 році за наказом гетьмана Богдана
Хмельницького як родова церква-усипальниця.
Решта зібраних грошей будуть спрямовані на реставрацію будівель Гамаліївського Харлампіївського жіночого монастиря, де свого часу була фамільна обитель гетьмана Івана Скоропадського.

РЕНОМЕ		

ЄВРОБУД		
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Група компаній «РЕНОМЕ» - партнер міжнародного фестивалю «Art Jazz Cooperation-2013»

Група компаній «РЕНОМЕ», як соціально
активна компанія, підтримує різноманітні ініціативи, в тому числі проекти у сфері культури та
мистецтва. Вже кілька років поспіль «РЕНОМЕ»
виступає партнером проведення міжнародного
джазового фестивалю «Art Jazz Cooperation», що
проходить у Рівному.
«Art Jazz Cooperation-2013» вкотре об’єднав не
лише різні жанри мистецтва в темі джазової музики. Під час фестивалю були представлені й інші
види мистецтва, вплетені в тему джазу, такі як
фотовиставка «Джазові Емоції», що представляла
собою звіт рівненських фотографів з попередніх

фестивалів, виставка хенд-мейд майстрів, імпровізаційний малюнок «Квік Пік» від рівненського
художника, музиканта
Юрка Журавля.
Серед інших цікавих
нововведень цього року
- публічні обговорення
на тему «Бізнес у стилі
джаз». Участь у круглому столі взяли український джазмен, автор і
ведучий
радіопрограм
Олексій Коган, генеральний директор ВАТ
«Троттола», один із засновників
мистецького об’єднання «Дзиґа»
Ярослав Рущишин та
бізнес-леді, яка впродовж тривалого часу підтримує джазове мистецтво у Рівному - генеральний
директор групи компаній «РЕНОМЕ» Надія Гладкевич. «РЕНОМЕ» виступає партнером фестивалю під девізом «Бізнес у стилі джаз», - розповідає
Надія Федорівна. - Це гасло цілком влучне, адже,
якщо порівнювати управління великою компанією з віртуозним джазом, то і те, і інше, вимагає
ідеального відчуття ритму та постійної влучної імпровізації. У бізнесі так само, як у музиці, важлива команда професіоналів, яка разом може якісно
працювати – виконувати музику, при цьому кожен у цій команді віртуозно виконує свою власну
партію».
Головне дійство міжнародного джазового фестивалю «ART JAZZ COOPERATION-2013» відбувалося 31 серпня на сцені Рівненського облмуз
драмтеатру. Цьогоріч родзинкою виступів став
визнаний барабанщик з Чікаго, Френк Паркер,
який грав разом з Андрієм Арнаутовим, Анастасією Литвинюк, Тарасом Баковським та вокалісткою з Польщі Аною Анджієвською. До речі, з
українськими джазменами Френк познайомився
під час Літньої Джазової Школи у Львові, де він
проводив лекції та майстер класи. Не менш при-

голомшуючими були імпровізації людини-оркестру Боріса Саволделлі (Італія), котрий власним
голосом імітував звуки
барабанів,
фортепіано, скрипок та інших
музичних інструментів.
У другій половині гала-концерту гості фестивалю насолоджувалися
грою джазового піаніста
та композитора Олексія Боголюбова і його
CrystalQuartet (Україна).
А на завершення драйву додали зірки естонського джазу - квінтет
джазменів у складі Танела Рубена, Крістіана
Рандалу та Кадрі Вууранд - співачки, що володіє
неповторним вокалом. Незважаючи на невеличку втому, адже концерт тривав понад 5 годин,
меломани залишились неймовірно задоволеними. Кожен глядач в залі поринув у атмосферу
справжнього мистецтва та покидав стіни театру
у великому захопленні від таланту музикантів і
отриманих джазових емоцій.
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ПАРАДуємо разом!

чів! Замикали РЕНОМЕшну частину колони наші
колеги-велосипедисти, як уособлення «Зеленої
компанії», яка наразі активно набирає обертів,
пропагуючи політику збереження навколишнього природного середовища.
В такий оригінальний та цікавий спосіб група
компаній «РЕНОМЕ» не лише привітала рівнян з
Днем міста, а й нагадала про відому сентенцію,
що кожен мешканець Рівного працював, нині працює чи буде працювати у «РЕНОМЕ».

СМАРТ		

ПрАТ в фірмових синіх
футболках, за ними —
ЄВРОБУДівці, привертаючи увагу сніжно-білими
касками та усмішками, за
ними прямувала вантажівка, на якій розташувалися фотостенди житлових комплексів, зведених
нашими будівельниками.
Євробудівці прямували
майданом
Незалежності
гордо, виправдано пишаючись своїми здобутками,
адже будівлі, які розташовані тут, теж опоряджували вони. Це і жовтогарячий Кінопалац «Україна»,
і блакитне Центральне
відділення УДПЗ «Укрпошта», і кольорові житлові будинки навпроти.
Завдяки їхній роботі центральна площа міста виглядає яскраво та по-європейськи стильно.
Далі нашу колону продовжував колектив ТОВ
«РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» в помаранчевій кольоровій
гамі, крокуючи за своєю фірмовою вантажівкою
ТМ «Вікнова». Їм також є чим пишатися, товариство «засклило» 70% новобудов нашого міста.
Працівники лідера на ринку банківської техніки
України та найбільшого постачальника банківських рішень у Рівненській області ТОВ «РЕНОМЕ-СМАРТ» відзначились тим, що після оголошення їх ведучими заходу, відпустили у небо
десятки повітряних кульок, чим неабияк порадували дітей працівників, які саме крокували за
ними, разом з Реномешкою.
Найбільше зацікавили мешканців Рівного, що
спостерігали за парадом з узбіч, жовта людина-коробка, що представляла 1С-рішення від відділу
впровадження ERP-систем ТОВ «РЕНОМЕ-СМАРТ»
та величезний транспарант у вигляді рибини,
який несли працівники ПрАТ «РІВНЕРИБГОСП».
Півтораметровий Понебельський карась без перебільшення викликав справжній фурор у гляда-

РИБГОСП		

25 серпня Рівне відзначило свою 730-ту річницю. Вже традиційно у День міста, вулицею Соборною від навчально-виховного комплексу №12 до
майдану Незалежності пройшла кількакілометрова святкова хода жителів Рівного.
Кілька тисяч городян під прапорами підприємств та громадських організацій, десятки колективів, ансамблів та делегацій з навчальних
закладів міста, міських управлінь, комунальних
підприємств, найбільших міських приватних виробничих підприємств пройшлись центральною
вулицею. Тут можна було побачити всіх, хто щодня працює задля добробуту та процвітання свого
рідного міста.
Група компаній «РЕНОМЕ» не стала виключенням, і достойно показала себе, презентувавши свої бізнес-напрямки в цьому яскравому та
масовому заході. Загалом, на сьогоднішній день,
у компанії працюють 785 чоловік, близько двохсот з них представляли групу компаній, беручи
участь у ході. Попереду крокували працівники
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How do you do?
Про успіхи
RENOME’s English School

RENOME’s
English Day
19.09.2013
Five o’clock!
RENOME’s ENGLISH SCHOOL
запрошує усіх, хто вивчав, вивчає,
чи планує вивчати англійську мову,
поринути в атмосферу
величної Великобританії!
У ПРОГРАМІ:

РЕНОМЕ

• Запальний інтерактив –
змагання учнів
RENOME’s ENGLISH SCHOOL
• Конкурси, призи та сюрпризи
• Стильна англійська музика
• Частування

ЄВРОБУД		

Пройшло майже півроку з тих пір, як у «РЕНОМЕ» перейнялися розширенням компетенції своїх
співробітників і заснували в межах корпоративної
структури курси з вивчення англійської мови під
назвою RENOME’s English School. Саме час поцікавитися у тих, хто їх відвідував, про перші успіхи на ниві вивчення іноземної мови. Тим більше,
що такі успіхи точно є – це можна було помітити
по жартівливих англомовних вітаннях на коридорах та загадкових для інших працівників «small
English jokes» з уст учасників курсів.
Ми проінтерв’ювали новонабраних студентів і
ось що дізналися. Зараз у RENOME’s English School
навчаються 39 учнів. Семеро з них вже знаходяться на третьому рівні вивчення, восьмеро осягають четвертий рівень, а ще четверо відмінників
знаходяться на важкодосяжному сьомому рівні.
Двадцятеро програмістів з «РЕНОМЕ-СМАРТ» навчаються в окремих групах і дехто з них уже досяг неймовірного восьмого рівня. Ось що говорить
про досягнення своїх учнів викладач RENOME’s
English School Юлія Корнійчук: «Корпоративне навчання дуже ефективне, тому що зближує
людей що працюють разом. Такі студенти краще
сприймають матеріал, бо добре один одного знають, - на заняттях вони розслабляються, і уроки
проходять в дружній атмосфері, що підвищує запам’ятовування. Люди стараються, видно що студентам потрібні ці знання, вони дійсно вчаться з
великим бажанням і ентузіазмом, на відміну від

звичайних студентів, які інколи просто відбувають заняття. Незважаючи на те, що люди дорослі
і зайняті, явка студентів дуже висока, вони практично не пропускають занять. Дуже добре, що
компанія компенсує частину витрат на таке навчання, це ще більше стимулює людей вчитися».
Аби закріпити отримані знання і разом порадіти досягненням було вирішено запровадити в
стінах «РЕНОМЕ» спеціальний RENOME’s English
Day. Цього дня всі офісні працівники намагатимуться спілкуватися між собою лише англійською.
А по закінченню незвичайного робочого дня всіх
чекатиме корпоративний five o’clock – тематична вечірка з британською музикою, традиційним
англійським чаєм з молоком, різноманітними конкурсами та призами. Welcome to the club, guys!

НЕРУХОМІСТЬ		

PRO.ПЕРСОНАЛ
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ПрАТ «РЕНОМЕ»
Олена Ковтуцька
Андрій Сварник
«РЕНОМЕ» у стилі
Віталій Петрук
23-тій день народження групи
ТОВ «РЕНОМЕ-СМАРТ»
компаній «РЕНОМЕ», 14 серпня,
Сергій Теліженко
припав цьогоріч на розпал робоВіталій Бодюл
чого тижня - середу. Проте, ані
Олексій Герман
цей факт, ані невтішні прогнози
Павло Грищук
погоди, чи, тим більше, красноОлена Данилова
мовна назва місця святкування
Антон Петруша
— база відпочинку «Бермуди» з
ТОВ «РЕНОМЕ-ПАРТНЕР»
відлеглістю від міста 13 (!) км,
Вадим Остапук
не зменшили запал РЕНОМЕшПрАТ «РІВНЕРИБГОСП»
них хіпі-модників відсвяткувати
Петро Поліщук
на славу День народження улюІ ще один наш колега, інжебленої компанії.
нер-програміст
1-шої
категорії
П’ять автобусів (шостий, старанно
ТОВ  «РЕНОМЕ-СМАРТ» Олег Лавирізаний з ДВП та розмальований в
зарєв отримав срібну пам’ятну монеромашки силами РЕНОМЕшників відту за 15 років роботи в компанії.
був на базу ще раніше) доправили
Як відомо, хіпі не лише носили
яскравий натовп наших хіпі до місквітчастий, яскравий одяг, їх «Флауе
ця призначення. Там, в живописних
Пауе», тобто Сила Квітів, втілювалаальтанках, вже завчасно були прися у численних талантах – художніх,
готовані місця дислокації за напрямпоетичних, музичних. Відчути себе
ками, означені відповідними напичастинкою цієї культури учасники
святкування
могли
за допомогою майстер-класів з флористики,
плетіння
прикрас-фенічок,
декорування
кераміки та гри на
музичних
інструментах.
Додатко
вою
атракцією
стала
можливість
прикрасити
своє
тіло малюнками та
візерунками, - запрошена майстриії ня татуажу хною
аторічну працю у компан
баг
за
нак
відз
их
’ятн
Власники пам
робила це витончено та досконало. На інших гостей
чекали зони для відпочинку та касами: Хіпі Фіш, Хіпі Брат, Хіпі ЦехГ,
льянна кімната, а також центральна
Хіпі Буд, ХіпУН, Хіп ІТ, Хіпі Нова.
галявина, на якій постійно відбуваПід барабанний дріб та автентичлось щось цікаве.
ну живу музику, яка супроводжуваВідзначення річниці — традила весь захід, ведучий Андрій Осташ
ційне дійство, яке демонструє усю
ще раз нагадав присутнім, що груневичерпну творчу енергію прапа компаній «РЕНОМЕ» є осередком
цівників
компанії
всього нового, цікавого, прогресив«РЕНОМЕ». Як рух
ного, і що ще один рік її функціону«хіпі» був масовим
вання не став виключенням, адже
та показовим, так
він минає під гаслами соціальної віді наші товариства
повідальності, збереження навкомали що показати
лишнього середовища та активної
своїми домашніми
підтримки природоохоронних прозавданнями. Перектів та програм. Звідси і концепція
ший виступ, від
святкування нашої чергової річниці
«РЕНОМЕ-ЄВРО— Хіпі-стайл.
БУД» - «Peace and
Урочисту частину відкрили ЕКОlove FOREVER» був
промови керівників компанії, котрі
закликом любити
і створили те плодюче підґрунтя, в
всіх і продемон- стрував впевнеякому нам тепер можна пускати коність, що світ збереже і врятує лише
ріння, рости і розвиватися. Далі за
любов.
сценарієм - традиційне нагородженДосліджували генеалогічне деня працівників, що працюють в комрево і шукали відповіді на питання
панії понад 10 років. Цьогоріч 11 нахіпі-атрибутів неповторні СМАРТівці.
ших колег отримали золоті значки:

РЕНОМЕ		
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СМАРТ		

РИБГОСП

«Flower Power» -

Свою позицію щодо питань належного ставлення до природи, збереження земних ресурсів та методів
втілення
«Зеленої компанії»
працівники ТОВ
«РЕНОМЕ-ПАРТНЕР» висловили
за допомогою
танцювального
номеру,
який
без перебільшення вразив
усіх присутніх.
ПАРТНЕРівці
показали себе
як гуру не лише створення пластикових конструкцій, а й відтворення
пластичних рухів. Втім, за умовою
домашнього завдання, та команда,
яка продемонструє найбільшу згуртованість та масовість, і отримає
приз. Працівники ПрАТ «РЕНОМЕ»
серйозно задумалися над цим і залучили до виступу якомога більшу
кількість колег. Їхня постановка
про пластикове майбутнє з штучною
природою і роботами отримала головний приз —
кошичок помаранчів, якими
вони
охоче
ділилися з усіма конкурсантами. Так що
«частинка сонячної енергії»
дісталася усім
учасникам.
Ще одну мо
жливість продемонструвати
міцний командний дух това
риства отримали, накриваючи столи для гарячої страви, «Зеленого
плову» від шеф-кухаря, та звісно,
піднімаючи вітальні келихи. Не зважаючи на те, що хіпі у своїй більшості були вегетаріанцями, ми, РЕНОМЕшники, вирішили «зеленіти»
поступово - тому
поряд з вегетарі
анським овочевим
шашликом
мали змогу куштувати традиційний шашлик,
у виконанні кухарів-колег.
Свою життєву
філософію
хіпі
відображували
в стилі, музиці,
мистецтві, та все ж стали відомими
завдяки демонстраціям проти війни
та ядерного озброєння. «Роби любов, а не війну», - говорили вони,
та спрямовували свою енергію на
припинення будь-якої агресії. В нас

була також можливість долучитися
до масових протестів хіпі. На спеціально розтягненому між зеленими соснами полотні,
кожен міг висловити
своє ставлення до
цих проблем, тим самим
приєднавшись
до створення прапору МИРУ та ЛЮБОВІ.
Хіпі носили простий, зручний і природний одяг. Часто це були затерті
джинси, прикрашені
фарбами. Футболки
розмальовувалися яскравими квітами або у стилі «тай-дай», який наразі
знову повернувся в моду. Працівники «РЕНОМЕ» спробували одягнутися по-модному, взявши участь в
майстер-класі з розфарбовування
футболок, що відбувся за кілька
днів до свята на подвір’ї головного
офісу. Учасники майстер-класу з задоволенням демонстрували яскраві
результати своєї творчості в конкурсі-дефіле футболок «тай-дай».
Не забули також
про тих працівників компанії, хто
успішно працює в
реалізації
«Зеленої компанії». Перші
ЕКО-нагороди
знайшли
своїх
власників.
Далі було багато
конкурсів, жартів,
повітряних бульбашок, і, навіть,
майстер-клас
з
хіпі-танцю від запальних
танцюристів! Завершився ЕКО-пікнік піснями біля багаття та конкурсом на
швидкісне наповнення пакетів для
сміття, шляхом прибирання місця
дислокації групи компаній «РЕНОМЕ». Свято завершилось, але хочеться вірити, що воно додало до
наших спогадів квіткових емоцій,
кольорових відчуттів і яскравих
фарб.

PRO.Смак

СЕКРЕТИ «РЕНОМЕШНОЇ КУХНІ»
Довгождане літо завершилось – відтепер ранки зустрічають захоплюючою дух свіжістю, а так хочеться наостанок поніжитись під останніми теплими промінцями, схопити безтурботність бабиного літа, і скуштувати щось
смачне і вітамінне – адже саме влітку наш організм насичується корисними речовинами на цілий рік. Якщо
ви полюбляєте ароматну випічку,
ідеальним до кави стане десерт
центрально-європейської,
зокрема, австрійської кухні – штрудель.
Особливістю приготування цього
рулету із прісного тіста з начинкою
є розкатування або розтягування
тіста до дуже тонкого стану. В руках
майстерного кулінара колобок тіста
розміром з великий кулак протягом
декількох секунд перетворюється
на величезний лист, настільки тонко
розкатаний і розтягнутий, що через
нього можна читати газетний текст.
Цікаво. Штрудель здавна був
справжньою гордістю віденських
господарок, і, за переказами, подеколи навіть наречену обирали за
майстерністю готувати штрудель.
Сьогодні рецептом лагоминки з нами поділиться головний бухгалтер
ПрАТ «РЕНОМЕ» Лариса Зелінська.

«Штрудель з сиром і шпинатом»
Якщо говорити про користь, шпинату немає рівних. Він містить клітковину, калій, кальцій, фосфор, магній, натрій, залізо, цинк, манган, фтор,
вітаміни С, В1, В2, В6, РР, Е, К, фолієву кислоту, провітамін А.
Інгредієнти:
Тісто:
• 200 грамів муки
• 1 яйце
• 2 ст. ложки оливкової олії
• 50 мл води
• щіпка солі
Начинка:
250 грамів сиру фета розім’яти з одним
яйцем, додати 200 грамів шпинату та зелень (кріп, зелена цибуля).

*Начинка може бути іншою – яблука, вишні, мак і т.і.

Спосіб приготування:
1. Замісити тісто, поділити на дві частини, на одну частину полити 1 ст.
ложку олії, накрити іншою частиною тіста і перемістити.
2. Тісто має постояти 30 хв., потім тоненько розкатати, змастити топленим
маслом.
3. На одну сторону покласти начинку і скатати у рулет.
4. Випікати при температурі 180 градусів приблизно 40 хв. Протягом випікання 2 рази змащувати топленим маслом та оливковою олією.
Смачного!
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