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З повагою

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

  Відзначаємо ми його у непростий час, але  на серйозні 
виклики, які нині постали перед нашою країною, маємо дати 
гідну відповідь. Нам потрібно ще більше згуртуватися, 
докласти максимум зусиль, щоб подолати все, що нас 
роз’єднує, забути всі сварки, незгоди, суперечності і шукати 
порозуміння і злагоди. Наша мета – зберегти цілісність і 
неподільність держави, не дозволити нікому розколоти її на 
шматки.  Якщо ми будемо єдині в цьому прагненні, ніхто не 
зможе нав'язати нам свої ідеї і переконання, не змусить грати 
за своїми правилами. Це наша країна, ми в ній – господарі, тож 
повинні разом навести лад у своєму домі.  
  Бажаю всім  міцного здоров’я, великого родинного щастя, 
взаєморозуміння, миру і добра. Нехай збуваються наші мрії 
про щасливе і радісне майбутнє!

Вітаю вас зі святом нашої Незалежності!
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Напередодні
Дня Незалежності 
України  працівники 
компанії «Авангард»
започаткували 
нове свято – 
День вишиванки
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  У п’ятницю 22-го серпня напередодні святкування Дня 
Незалежності України співробітники компанії «Авангард» 
прийшли на роботу до офісу у вишитих сорочках.  
  Українська вишиванка – споконвічний символ духовності 
української нації. В її візерунках закодована наша історія, наше 
бачення світу та духовне багатство. 

22 серпня
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     Для працівників Холдингу ідея "дня вишиванки"  не означає, 
що буде встановлено  день спеціального дрес-коду, що 
зобов’язує нарядитися  в національне вбрання.  З радістю 
одягаючи вишиванки, ми не тільки долучаємося до 
українських традицій, створюємо собі і ближнім піднесений 
настрій, а й засвідчуємо свій патріотизм і єдність, бажання 
працювати задля того, щоб українська держава була міцною і 
цілісною, а нація зберігала свою ідентичність. 
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  Сьогодні працівники компанії започаткували нову добру 
традицію, якої будуть дотримуватися щороку. Ми вже відчули, 
що створили для себе справжнє свято – дуже тепле, емоційне, 
патріотичне, адже вишиванка – наша національна гордість. 
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the strength  of . . .
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Компанія 
«Аграрний 
Холдинг Авангард»
стала другою 
на щорічному
конкурсі річних звітів



  Компанія «Аграрний Холдинг Авангард» - найбільший 
виробник яєць і яєчних продуктів в Україні та виробник номер 
один у Євразії зайняла друге місце на щорічному конкурсі 
звітів, організованому Лігою американських професіоналів з 
комунікацій (League of American Communications Professionals 
LLC (LACP)). Так було оцінено наш звіт за 2013 рік у категорії 
«Агробізнес».
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  Щорічний конкурс Ліга американських професіоналів з 
комунікацій  (LACP) проводить із 2001 року. Цьогоріч тут 
оцінювали більш як 1,000 звітів компаній з-понад  24-х країн 
світу за критеріями: перше враження, обкладинка звіту, лист 
акціонера, текст, розкриття фінансових результатів, творчість, 
ясність повідомлення та доступність інформації.

ANUAL REPORT 2013



Вітаємо переможців
конкурсу дитячого
малюнка
«Великодня писанка»



    Ми раді оголосити завершення конкурсу дитячого малюнка 
«Великодня писанка» серед дітей співробітників Холдингу.
   Майже 70 цікавих робіт подали цьогоріч на конкурс діти ві- 
ком від 3 до 12 років з усіх куточків України. Маленькі 
художники відтворили прадавню символіку і розкрили 
цінність такого самобутнього явища української культури як 
великодня писанка. Та понад усе приємно, що вони підійшли 
до цієї справи творчо, з душею, в гарному настрої і з любов’ю.

70 цікавих робіт
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Войтович Христина

років
 8 

Ганжела Елізавета

Скрипка Анна

Чехов Олександр

Кожекіна Ольга

років
 10 

Дем'янчук Ангеліна

років
 8 

років
 11

років
 12

років
 8



   Переможців конкурсу нагороджено путівками до дитячого 
табору «Фрістайл». Він розташований на Прикарпатті, в місті 
Косові Івано-Франківської області, яке є унікальним 
кліматичним курортом, на території Національного парку 
«Гуцульщина». Але й це ще не все! Заохочувальні призи за свої 
малюнки і вкладену в них кропітку працю отримали ВСІ 
учасники мистецького змагання.
  Вітаємо переможців! Бажаємо юним конкурсантам пода- 
льших творчих успіхів і натхнення!
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Прикарпатський
5 батальйон 
територіальної
оборони
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    У безкраїх степах Донеччини мужньо і стійко, долаючи всі 
труднощі воєнно-польових буднів, несе свою нелегку службу 
5-ий батальйон територіальної оборони.
  15 липня компанія «Аграрний Холдинг «Авангард» надала 
Івано-Франківському обласному комісаріатові допомоги на 
суму 200 000 гривень – це бронежилети, каски та біноклі. 
Військові із вдячністю прийняли необхідне спорядження, адже 
такі щедрі подарунки їм випадають не часто. Все це відразу 
передали бійцям на передову у східну частину України. Як 
сказав обласний військовий комісар Ігор Павлюк, наразі 5-ий 
батальйон територіальної оборони укомплектований броне- 
жилетами на 100%.

15 липня
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 За свідченнями численних очевидців, бойовий дух 
українських бійців у зоні проведення антитерористичної 
операції  надзвичайно високий. Адже вони стали проти ворога 
на захист дітей, матерів і дружин, боронять мир і спокій на 
своїй землі і постійно відчувають дружнє плече земляків.



Навчальний семінар
для бухгалтерів 
холдингу «Авангард»



   Інформація, яку отримали працівники під час навчання,  
актуальна і важлива. Їм роз’яснили складні  нюанси,  котрі 
виникають у щоденній бухгалтерській практиці, глибоко 
розкрили зміст  багатьох непростих і проблемних питань, 
зокрема таких: регламенти ведення господарських операцій 
відповідно до облікової політики Холдингу, автоматизація 
системи бюджетування, ЗП - від заповнення первинних 
документів до оподаткування доходів. Також були розкриті 
проблемні питання щодо перевірки бюджетів та користування 
системою 1С. Детально зупинилися на важливих нюансах 
упровадження нової методики звернення в службі підтримки.

24 липня м.Яремче 

   24 липня в м. Яремче відбувся навчальний семінар 
для бухгалтерів підприємств холдингу «Авангард». 
Його організували з метою обміну досвідом між 
працівниками бухгалтерії, для навчання і підвищення 
їхнього професійного рівня у сфері обліку і аудиту. У 
семінарі взяли участь понад 50 бухгалтерів.
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  Доповідачем Ткачовою Е.В. було роз'яснено концепцію 
реформування податкової системи та податок на додану 
вартість і фіксований сільськогосподарський податок.
    Завдяки змістовній доповіді Чоларія В.Н. присутні дізналися 
про списання кредиторської та дебіторської заборгованості, 
відображення в бухгалтерському та податковому обліку, 
проблеми відображення в податковій звітності сум із 
заборгованості при судовому провадженні, автотранспорт на 
підприємстві, готівкові розрахунки на підприємстві, розра- 
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хунки з підзвітними особами. Глибоко розкрив питання про 
поворотну фінансову допомогу від фізичної особи на 
підприємстві та форму 50 - СГ  як інструмент зіставлення показ- 
ників бухгалтерського та податкового обліку.
   Семінар тривав 2 дні і закінчився спілкуванням  у форматі 
конкретних запитань-відповідей та активної дискусії учас- 
ників.
 Для бухгалтерів Холдингу він був насичений цікавими 
подіями, напруженою працею і навчанням, подарував радість 
досягнень і нових зустрічей.
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Продукція від
ТМ «Квочка» не лише
на полицях великих
супермаркетів, а й у
традиційних магазинах



   Українські споживачі своїм вибором постійно підтверджують 
високу якість нашої продукції в поєднанні з оптимальною 
ціною. За перше півріччя 2014 року було продано в 2,2 раза 
більше яєць ТМ «Квочка» порівняно з аналогічним періодом 
минулого року. Левову частку займає продукція «Квочка» - 
76%, далі йде «Квочка. Домашні» - 19% та «Organic Eggs» - 5%. 
Тепер наша продукція з’являється не лише на полицях великих 
супермаркетів, а й у традиційних магазинах, тому споживач 
може без проблем її знайти.

ТМ  “КВОЧКА”
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ТМ  “КВОЧКА”
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  Україна завжди славилася своєю сільськогосподарською 
продукцією на світовому ринку. І українським виробникам 
яєць також є чим похвалитися, адже вони займають передові 
позиції у світі. Так, згідно зі звітом «Про-консалтинг»  2013-го 
року Україна посідає 9-те місце серед найбільших виробників 
яєць, 6-те місце серед найбільших експортерів яєць                                                                                                                                                                                                                           
і 3-тє серед найбільших експортерів яєчних продуктів. Значний 
внесок у це робить наша компанія, яка є безумовним лідером 
на українському ринку.  
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з ТМ «Квочка»
СМАЧНО



    Пропонуємо вам цікавий рецепт - яйця по-шотландськи. Це 
відмінна закуска зі зварених круто яєць, покритих скоринкою 
із суміші ковбасного фаршу і хлібних крихт, підсмажених у 
фритюрі.
  Незважаючи на назву, ця страва до Шотландії жодного 
стосунку не має, запевняють представники легендарного 
лондонського універмагу «Fortnum & Mason», який є 
постачальником Королівського Двору від дня свого 
заснування і спеціалізується на вишуканій гастрономії. Він 
здобув популярність у вікторіанську епоху як виробник і 
продавець якісних продуктів, зокрема, для пікніків.

ЯЙЦЯ ПО-ШОТЛАНДСЬКИ
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   Яйця по-шотландськи (Scotch eggs) у «Fortnum & Mason» 
придумали  1738 року як поживну і зручно упаковану страву 
для мандрівників, котрі проїжджали через Лондон і хотіли 
перекусити в дорозі. Вважають, що ідею запозичили з 
монгольської кухні. Але чому ж тоді назва вказує на 
Шотландію? Відповідь проста: спочатку для приготування 
нової закуски брали тільки першокласну шотландську 
яловичину.
    Це було цікаве комерційне рішення, адже м’ясні продукти в 
той час міг дозволити собі далеко не кожен, а  яйця робили 
страву і ситною, і порівняно дешевою. Не дивно, що вона 
відразу ж стала популярною. А завдяки зручній формі і 
можливості подавати продукт як гарячим, так і холодним, 
яйця по-шотландськи виявилися незамінні для пікніків і 
прийомів на свіжому повітрі. Саме тому цю страву ще 
називають  яйцями-закускою і яйцями для пікніка.

ЯЙЦЯ ПО-ШОТЛАНДСЬКИ
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ІНГРЕДІЄНТИ

12 яєць (10 зварити круто); 

1 чашка хлібних крихт
або панірувальних сухарів;

750 г ковбасного фаршу; 

олія для смаження; 

дрібка ароматних спецій; 

сіль і перець на смак.

ПРИГОТУВАННЯ

Варіть 10 яєць протягом десяти хвилин. 
Зніміть з вогню, залийте холодною водою і 
дайте їм охолонути. 
Обчистіть. 
Вбийте сирі яйця в глибоку миску, влийте
1 столову ложку холодної води і перемішайте.
Додайте туди ковбасний фарш, заправте 
спеціями, все добре перемішайте. 
Обкачайте зварені яйця в цій суміші, а потім у 
крихтах. Розігрійте на сковорідці олію.
Кожне яйце смажте окремо до золотисто- 
коричневого кольору. 
Перед подачею на стіл яйця бажано розкласти 
на паперових рушниках, щоб стекла зайва олія. 

СМАЧНОГО!
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У найбільшому курячому яйці було п'ять жовтків, а 
його обхват по вертикалі становив 31 см. Найважче 
яйце у світі важило 454 грами - приблизно в шість 
разів більше від середнього курячого яйця. 

грами
454

ЦІКАВО

1

Курка-несучка приносить 250 - 300 яєць за рік і їй 
потрібно 24-26 годин, щоб знести яйце. Через 30 
хвилин після знесення процес починається знову.

годин
24-26

2

яєць за рік
250 300

см
31
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ЦІКАВО

3 Щоб зробити яйце, яке підстрибує, покладіть його в 
склянку з оцтом. Через 2-3 дні оцтова кислота 
розчинить тверду кальцієву шкарлупу. Після такої 
процедури яйце не розіб’ється після падіння з 
висоти 10 - 12 см.

Вам знадобиться п'ять перепелиних яєць, щоб 
отримати всі поживні властивості одного 
середнього курячого яйця.

4

яєць
перепелиних5
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Найбільший омлет у світі зробив у Мадриді 
шеф-кухар Карлос Фернандез. На страву пішло 
5000 яєць, вона важила 599 кг.

Якщо яйце випадково впустили на килим, рясно 
посипте це місце сіллю, щоб його легше було 
почистити.

ЦІКАВО

5

6

яєць кг
5000 599
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На поверхні середньої яєчної шкаралупи 17000 
крихітних пор. Через них яйця вбирають запахи. 
Якщо зберігати їх у коробці, вони довше 
залишаються свіжими.

У китайській культурі яйце - символ життя. Коли 
народжується дитина, у сім'ї фарбують яйця в 
червоний колір - колір щастя. Вважають, що це 
приносить удачу новонародженому. 

пори
17000

ЦІКАВО

7

8
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ЦІКАВО

Дослідження показало, що здорові люди можуть 
з'їдати по яйцю щодня і рівень холестерину в їхній 
крові не підніметься.

10

Порівняно з курячими, качині яйця більші, в них 
вища частка жиру і яскравіший смак. Вони добре 
підходять для випічки і суфле. 

знижує
ХОЛЕСТЕРИН1 ЯЙЦЕ

в день

9
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