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Наталія Василюк,
Голова Ради Директорів

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Щиро вітаю вас із нагоди
10-річчя нашої Компанії!
  За це десятиліття Компанія пройшла непростий шлях свого 
становлення і впевнено утвердилась як лідер у виробництві яєць 
і яєчних продуктів не лише в Україні, а й у Євразії.
  Правильно вибрана стратегія діяльності принесла вагомі резу- 
льтати: «Авангард» зміцнив свої позиції на внутрішньому ринку і 
завоював зовнішні ринки, оптимізував канали збуту продукції і 
створив нові бренди. 
  Тріумф Компанії був би неможливий без самовідданої і напо- 
легливої праці всього колективу. Його згуртованість, командний 
дух і професіоналізм стали запорукою успішного втілення нашої 
спільної мети. Висловлюю щиру вдячність усім співробітникам за 
відповідальність і невтомність у виконанні щоденних обов’язків.
   Я впевнена, що разом ми досягнемо нових вершин і перемог, а 
чудові перспективи на майбутнє надихатимуть кожного з нас на 
професійне та особистісне зростання.

З повагою
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Компанія «Аграрний Холдинг Авангард» 
відсвяткувала 10-річний ювілей



5Компанія «Аграрний Холдинг Авангард» відсвяткувала 10-річний ювілей

   Цьогоріч компанії  «Аграрний Холдинг Авангард» - 
лідеру з виробництва яєць та яєчних продуктів в 
Україні та Євразії виповнилося 10 років.  
   За весь цей час кропіткої праці  «Авангард» досягнув 
вагомих результатів і став повноцінним гравцем на 
світових продовольчих ринках. Наші досягнення 
вражають масштабністю - ми другі у світі за кількістю 
поголів’я, - 30,3 млн., кожне четверте яйце в Україні 
виробляється саме нашими птахофабриками, наші 
підприємства  розміщені у 19 із 24 регіонів  нашої 
держави, а також в Криму.



Експорт
продукції  до

країн світу33
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  Щороку компанія зміцнює свої експортні позиції 
завдяки високій якості продуктів та економії, якої 
досягає, розширюючи виробництво шляхом 
вертикальної інтеграції.     
      Вже сьогодні «Авангард» експортує свою продукцію 
до 33-х країн світу, переважно на Близький Схід, а 
також до СНД та Африки. 
     Нині компанія нарощує потужності завдяки зведен- 
ню птахокомплексів «Авіс» і «Чорнобаївське», які 
спроектовано згідно з найвищими і найсучаснішими 
досягненнями у сфері будівництва і сільського 
господарства, енергоощадних технологій. 

Компанія «Аграрний Холдинг Авангард» відсвяткувала 10-річний ювілей
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  Холдинг «Авангард» одним із найперших в Україні 
почав використовувати обладнання компанії  "Moba"  
-  найбільшого у світі виробника, що розробляє і 
втілює в життя конструктивні рішення, котрі значно 
пришвидшують і вдосконалюють процес сортування, 
пакування і переробки яєць.
 Застосування найновіших технологій дало змогу 
впровадити гнучку систему організації виробництва і 
встановити на кожному його етапі суворий контроль 
за всіма якісними показниками.

Компанія «Аграрний Холдинг Авангард» відсвяткувала 10-річний ювілей

Moba
Обладнання
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Юридичний департамент компа- 
нії «Аграрний Холдинг Авангард» 
визнано найкращим серед юри- 
дичних служб в агросекторі та 
харчовій промисловості України



редакція газети «Юридична практика» в рамках 
проекту «50 провідних юридичних департаментів 
України» назвала найкращі правничі відділи держави. 
   Під час урочистої церемонії було вручено нагороди 
успішним юридичним службам підприємств і 
організацій у таких 9-ти галузях економіки: машино- 
будування, агросектор і харчова промисловість, 
телекомунікації, торгівля, банківська діяльність, 
нафтогазова промисловість, енергетика, транспорт та 
інфраструктура, металургія. У сфері аграрного 
виробництва та харчової промисловості  найкращим 
визнано юридичний департамент компанії «Аграрний 
Холдинг Авангард».
   Згідно з методикою дослідження оцінювалася в ба- 
лах робота кожного юридичного відділу за такими 
встановленими критеріями: практика діяльності та 
обсяг виконаних завдань за рік (кількість договорів, 
претензій, судових справ, локальних актів компанії), 
угоди щодо представництва в судах, кількість і 
кваліфікація юристів у юридичній службі, а також її 
репутація серед правознавців.
   Команда «Авангарду» щиро вітає колег із заслуже- 
ною перемогою та бажає подальших творчих та 
професійних здобутків!

17 жовтня 2013 року

9Юридичний департамент компанії «Аграрний Холдинг Авангард» визнано найкращим серед юридичних служб в агросекторі та харчовій промисловості України
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від ТМ «Квочка»
НОВИНИ
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ТМ «Квочка» розширює свою
присутність у торгових мережах
    У першому півріччі 2013 року компанія реалізувала 
25,3 млн. шт. яєць ТМ «Квочка», що на 23,4% більше від 
аналогічного показника минулого року. Холдинг 
«Авангард» постійно розширює свою присутність у 
торгових мережах і, починаючи з квітня цього року, 
продукція ТМ «Квочка» продається також у мережі 
«Амстор», торгові точки якої є в  6 областях України. 
Таким чином, фасований продукт компанії успішно 
реалізується у 25 національних та регіональних 
мережах, а також на ринках та в невеличких 
магазинах.25,3

У першому півріччі
2013 року реалізовано

яєцьмлн.
штук

Новини від ТМ «Квочка»
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Новий партнер
    Починаючи з липня 2013 року, «Авангард» розпочав 
співпрацю з новим партнером – групою компаній 
«Євротек». Завдяки цьому наша продукція тепер 
продаватиметься у 5 нових мережах: «Фреш», 
«Арсен», «Союз», «Квартал» та «Fresh-маркет». Всі вони 
мають різний формат: супермаркети, мінімаркети, 
магазини біля дому, що розміщені по всій території 
України. Загалом у цих мережах понад 60 торгових 
точок. Тож іще більше українців матимуть змогу 
споживати продукцію компанії щодня. 5НОВИХ

МЕРЕЖ

60ТОРГОВИХ
ТОЧОК

Новини від ТМ «Квочка»



Експорт
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    Щороку на глобальному ринку зростає попит на 
продукти харчування українського походження, в 
тому числі й на яйця, адже вони мають високу якість та 
привабливу ціну. Так, за результатами 2012 року 
Україна займає 13-позицію серед найбільших 
експортерів яєць у світі. 
    2013-го року Холдинг постійно нарощував обсяги 
експорту. Основними покупцями в першому півріччі 
були компанії з Іраку, Об’єднаних Арабських Еміратів, 
Анголи, Туреччини, Ліберії та інших країн, що свідчить 
про високу якість нашої продукції.

Новини від ТМ «Квочка»
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ТОВ «Аграрний Холдинг 
Авангард» долучається
до соціальних проектів
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 ТОВ «Макарівська птахофабрика» входить до 
холдингу «Авангард», одного з найбільших 
агропромислових підприємств, яке спеціалізується на 
виробництві та переробці курячих яєць і має 
найчисленніше поголів'я курей-несучок в Україні. 

ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» долучається до соціальних проектів
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    Компанія «Авангард» не стоїть осторонь соціального 
розвитку Макарівського району. Так, коштом 
птахофабрики цього року семеро дітей, що мешкають 
неподалік, улітку оздоровилися на березі Київського 
моря. Місцевих пенсіонерів було забезпечено медич- 
ними препаратами. Діти-сироти, які живуть у Липівці, 
Чорногородці, Королівці та Северинівці, отримали в 
подарунок необхідне для школи канцелярське 
приладдя. До Дня знань для Макарівського НВК «ЗОШ 
І ступеня – районна гімназія» було придбано 
плазмовий телевізор, ноутбук та набори канцтоварів. 
Макарівському дошкільному дитячому закладу 
«Барвінок» подарували принтер, пральну та швейну 
машини, килимову доріжку, штори, канцтовари та 
сантехніку.

ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» долучається до соціальних проектів



17

    Компанія і надалі реалізовуватиме заходи, які перед- 
бачають зниження рівня забрудненості повітря і води, 
скорочення обсягів відходів виробництва. Це дасть 
змогу істотно зменшити навантаження на довкілля. 
Втілюючи політику соціальної відповідальності, хол- 
динг «Авангард» і в майбутньому постійно надаватиме  
підтримку й допомогу мешканцям Макарівського 
району у вирішенні нагальних питань.

ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» долучається до соціальних проектів
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«Аграрний Холдинг Авангард» - 
генеральний спонсор чемпіонату 
світу-2013 із художньої гімнастики
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     Із 27 серпня по 1 вересня в Київському Палаці Спор- 
ту відбувся 32-й чемпіонат світу з художньої 
гімнастики. Його генеральним спонсором виступила 
компанія «Аграрний Холдинг Авангард». 
    До України такі змагання завітали вперше, хоча про- 
водяться вони з 1963 року. За медалі боролися 
близько 300-т найкращих гімнасток із 59 країн, що є 
абсолютним рекордом для чемпіонатів із цього виду 
спорту.  
  Турнір було проведено на високому організаційно- 
му рівні. Розігрувалося вісім комплектів нагород: 5 в 
особистих змаганнях та 3 у групових. 
  Чемпіонат із художньої гімнастики - одна з найбільш 
яскравих подій у спортивному і суспільному житті 
світу. П’ять днів минули не тільки під знаком боротьби 
за медалі. 

«Аграрний Холдинг Авангард» - генеральний спонсор чемпіонату світу-2013 із художньої гімнастики
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    Вболівальники стали свідками унікального шоу під 
час церемонії відкриття турніру, а також гала- 
концерту, який став його завершенням.
   Одним із найголовніших напрямків діяльності ком- 
панії «Авангард» є підтримка соціально значущих 
проектів, якими, безперечно, є і чемпіонати світового 
рівня. Адже вони важливі не лише для розвитку 
спорту, а й вносять свою лепту в культурний, 
соціальний і економічний прогрес, підвищують міжна- 
родний імідж країни-організатора. 
  Компанія планує і в майбутньому спонсорство і 
допомогу у проведенні акцій, які популяризують 
здоровий спосіб життя та спортивне дозвілля. 

«Аграрний Холдинг Авангард» - генеральний спонсор чемпіонату світу-2013 із художньої гімнастики

ТОВ «Аграрний Холдинг 
Авангард» долучається
до соціальних проектів
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Команда «Авангарду» взяла 
участь у спортивно-благодійній 
акції «Пробіг під каштанами»
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   До Дня Києва команда холдингу «Авангард» взяла 
участь у спортивно-благодійній акції «Пробіг під 
каштанами» заради спільної мети - допомогти 
маленьким хворим серцям,  що лікуються в Центрі 
кардіології та кардіохірургії МОЗ України. Зібрані під 
час пробігу кошти передали до Центру для придбання 
необхідних медикаментів та обладнання.
   «Пробіг під каштанами» - одна з найбільш масштаб- 
них благодійних акцій в Україні,  мета якої - 
привернути увагу суспільства до проблем дитячої 
смертності та посилити позитивне ставлення до 
здорового способу життя.

Команда «Авангарду» взяла участь у спортивно-благодійній акції «Пробіг під каштанами»
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  У рамках проекту було проведено декілька забігів 
для різних категорій учасників: це діти до 7 років, 
спортсмени, інваліди на візках і просто всі охочі. До 
цьогорічного «Пробігу під каштанами», який був уже 
двадцять першим, долучилася рекордна кількість 
людей - 13 тисяч 111. Завдяки кожному небайдужому 
організатори  зібрали майже 650 тисяч гривень.
  Компанія «Аграрний Холдинг Авангард» не відвер- 
тається від корисних для суспільства справ, тож із 
радістю підтримала цей соціальний проект. Участь у 
пробігу – подія, що стане доброю традицією для нашої 
команди, яка прагне дарувати надію на життя 
маленьким пацієнтам Центру кардіології і 
кардіохірургії.

Команда «Авангарду» взяла участь у спортивно-
благодійній акції «Пробіг під каштанами»

Команда «Авангарду» взяла участь у спортивно-благодійній акції «Пробіг під каштанами»
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Смачно готувати з ТМ «Квочка»



Якщо сніданок,– то
неодмінно з ТМ «Квочка»
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  Вдалий початок дня - половина успіху. Запорука 
цього - правильний, збалансований сніданок, який 
забезпечує організм необхідною кількістю енергії та 
допомагає залишатися активними протягом усього 
дня.
    Яйця на сніданок -  це потужний заряд бадьорості. 
Вони легко засвоюються, містять дванадцять основ- 
них вітамінів і безліч корисних речовин. 
   Пропонуємо до вашої уваги традиційний францу- 
зький рецепт яєчної страви, що ідеально підходить 
для сніданку. Це чудова альтернатива яйцям, 
звареним у шкаралупі, до яких ми всі так звикли.
      Для її приготування найкраще використовувати сві- 
жі яйця, оскільки саме в них найбільш густий білок, 
поєднаний зі смачним жовтком.

Смачно готувати з ТМ «Квочка»
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класичний рецепт
    Воду (1 л) закип'ятити, додати солі (1 ч. л.) і оцту (1 ст. 
л.), розмішати ложкою до отримання в центрі каструлі 
виру-ямки. Заздалегідь розбите яйце (1 шт.) акуратно 
влити точно в ямку, уникаючи розбризкування білка. 
Варити яйце при ледь помітному кипінні 2 - 4 хвилини, 
вийняти шумівкою.
    На основі яєць-пашот готується одна з найбільш ви- 
тончених французьких страв - яйця Бенедикт. Вона 
обов'язково є в меню найкращих паризьких 
ресторанів. Це бутерброд із шинкою або беконом та 
яйцями-пашот під голландським соусом.

Яйця-пашот

Смачно готувати з ТМ «Квочка»
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     Для приготування двох порцій візьмемо: двоє яєць, 
2 скибочки хліба для тостів, 2 скибочки шинки, 100 г 
вершкового масла , 2 яєчні жовтки, 2 ч. л. лимонного 
соку.
  Спершу варимо яйця-пашот за наведеним вище 
рецептом. Далі готуємо голландський соус. Для цього 
треба розтопити вершкове масло. До жовтків додати 
лимонного соку, посолити та збити. Поставити суміш 
жовтків і лимонного соку на водяну баню, дати 
розігрітися і тонким струменем, ретельно перемі- 
шуючи, влити розтоплене вершкове масло. Дуже 
важливо, щоб соус не зсівся. Якщо ж це сталося, слід 
додати холодних вершків або кубик льоду. Далі 
підсмажити у тостері хліб і на сковороді бекон. На 
тости викласти соус, зверху - яйце-пашот і знову 
полити соусом.

Смачно готувати з ТМ «Квочка»
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Ви можете відступати від класичного рецепту і урізноманітнити яйця Бенедикт, додаючи в бутерброд інші 
продукти. Різні варіанти цього рецепту навіть отримали свої власні назви. Перелічимо деякі з різновидів.

Яйця Блекстоун
замість шинки використовується смажений бекон, а 
між беконом і яйцем кладеться скибочка помідора.

Яйця Флорентин:
шинка замінюється шпинатом. Це рецепт для 

вегетаріанців, які не відмовилися від споживання яєць.

Яйця Атлантік 
(яйця Хемінгвей, яйця Рояль): 

(яйця Бенедикт по-мексиканськи):

шинку замінить слабо солоний або копчений лосось.

Huevos Benedict
замість шинки паста з авокадо, а соусів одразу два – 

голландез і сальса.

(по-ірландськи):
Яйця Бенедикт

Шинка замінюється солониною.

Все дуже просто і смачно,
 а найголовніше - корисно!  

Приємного сніданку!

Яйця Провансаль:
соус голландез замінюється беарнським соусом, який 
готується з розтопленого вершкового масла, яєчних 

жовтків, білого винного оцту, цибулі-шалот і трав 
(кервель, естрагон).

незвичайна і смачна страва, однак не слід ними 
зловживати,  якщо у вас підвищений рівень 

холестерину в крові.

Яйця Бенедикт -

Портобелло Бенедикт:
замість шинки використовуються печериці.

Цей варіант популярний серед католиків, котрі 
дотримуються п’ятничного посту.

Смачно готувати з ТМ «Квочка»
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    Найкращий кухар ХХ століття Поль 
Бокюз для свого майстер-класу в 
Москві 2003-го року вибрав саме 
яйця-пашот.

  За найпоширенішою версією, яйця Бене- 
дикт придумав шеф-кухар ресторану 
Delmonico's у Нью-Йорку для своїх постійних 
клієнтів - подружньої пари на прізвище 
Бенедикт, які попросили приготувати їм на 
сніданок щось особливе. 

  За іншою версією, рецепт належить бро- 
керу, який 1894-го року замовив у ресторані 
Waldorf Hotel підсмажені тости з яйцями- 
пашот і шинкою та голландським соусом. 
Метрдотель Oscar Tschirky був настільки 
вражений, що включив страву до основного 
меню ресторану на сніданок та обід.

ЦІКАВО
З історії Хто готував

 Зірка Голлівуду Кемерон Діас в 
одному зі своїх інтерв'ю сказала, що 
яйця Бенедикт - одна з найсмачніших 
страв, які вона їла у Франції.

Хто пробував

Paul Bocuse

Cameron Diaz
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