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   Бажаю вам і вашим родинам добробуту, 
міцного здоров'я та життєвих гараздів.

     Я вдячна кожному співробітникові за плід- 
ну працю і відданість Компанії, завдяки яким 

ми  залишаємося взірцем не тільки для 
української, але й для світової індустрії.

З такою самовіддачею ми маємо всі можли- 
вості й надалі втілювати в життя нашу 

надійну стратегію, обіцяючи, що 2013 рік буде 
не менш успішним, ніж попередній.

  Нехай радісні Пасхальні дні покладуть 
благодатні початки нових звершень, високих 

цілей та успішного їх досягнення! 

Шановнi колеги!
Вітаю вас зі святом світлого

Христового Воскресіння!

Наталія Василюк,З повагою,
Голова Ради Директорів
Avangardco IPL
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      ТМ «Квочка» присутня в найпопуляр- 
ніших споживчих сегментах. Завдяки 
збалансованій лінійці асортименту та 
ціновому позиціонуванню ми надаємо 
українським покупцям оптимальний вибір 
якісних продуктів та забезпечуємо 
довгострокове зростання бізнесу компанії.
     Так, у першому кварталі 2013 року 
продажі ТМ «Квочка» постійно 
підвищувалися. Всього за вказаний період 
було реалізовано 12,4 млн. шт. яєць, що на 
18% більше ніж за аналогічний період 
минулого року.
              Ми з радістю повідомляємо, що з лютого 2013 року продук- 
ція ТМ «Квочка» з’явилася у таких регіональних мережах 
Одеської і Донецької областей та м. Києва, як «РеалМаркет», 
«ТопМарт», «Обжора», «Бум» та ін.
           Таким чином, на кінець першого кварталу 2013 року вона 
представлена в майже 2 400 торгових точках.
          Компанія й далі посилює свою регіональну присутність за 
допомогою дистриб’юторів, щоб на Великдень запропонувати 
максимальній кількості споживачів високоякісну продукцію до 
святкового столу.

Результати ТМ «Квочка»
за перший квартал 2013 року
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Avangardco IPL підтримує 
юних гімнасток

            Компанія Avangardco IPL долучається до найрізноманітніших по- 
дій у спортивному житті юнацтва та дітей.
             Так, за підтримки «Авангарду» з 22 по 24 лютого 2013 р. відбулася 
III  Відкрита першість з художньої гімнастики «Імперія Юних Талантів».
        Турнір стартував у дитячо-юнацькій спортивній школі № 3 ФСТ 
«Спартак», зібравши 320 учасників із 24 міст України та Росії.
           Протягом трьох днів гімнастки демонстрували свою майстер- 
ність перед професійними суддями і боролися за призові місця.
             За підсумками змагань юні спортсменки завоювали понад 60 меда- 
лей. Всі переможниці та призерки були нагороджені фірмовими 
дипломами, медалями відповідних ступенів та цінними призами від 
організаторів і партнерів турніру.
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ТМ «Квочка» привітала
дитячі будинки з Великоднем
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            ТМ «Квочка» турбується не лише про своїх споживачів, але й про дітей, які позбав- 
лені батьківського піклування.
          Напередодні свята Пасхи ТМ «Квочка» подбала про забезпечення вихованців 18 
дитячих будинків Хмельницької, Херсонської, Черкаської, Луганської, Донецької та 
Харківської областей необхідною в цей час продукцією – курячими яйцями. 
              Адже неможливо уявити Великдень в Україні без традиційних крашанок. Саме тому 
компанія поклопо талася про те, щоб діти, позбавлені батьківського піклування, 
напівсироти, діти із багатодітних сімей отримали частинку турботи від ТМ «Квочка». 
             Ці області вибрані невипадково, адже саме там розташовані найбільші підприємства 
нашого холдингу, на яких виробляється продукція ТМ «Квочка».



Благодійна допомога
онкохворим дітям
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             Проблема онкозахворювань у дітей останнім ча- 
сом стає дедалі актуальнішою для України.
       Щорічно 15 лютого у Міжнародний день дітей, 
хворих на рак, увага світової громадськості прикута до 
проблем медико-соціальної допомоги таким дітям.
       Благодійна допомога – один із найважливіших 
соціальних напрямків діяльності компанії «Аграрний 
холдинг «Авангард». Вона бере активну участь у 
розв’язанні найгостріших проблем суспільства і цього 
разу теж не залишилась осторонь.
           Для хворих, прикутих до ліжка, велике значення 
має ретельний догляд та комфортне перебування в 
палаті. Успіх стаціонарного лікування залежить від 
багатьох чинників. І насамперед від оптимізації 
лікарняного середовища. Для швидшого видужання 
хворим необхідні  сприятливі  умови: світло, тепло, 
достатній простір, спокійне оточення, раціональне і 
дієтичне харчування, добре санітарно-гігієнічне 
обслуговування та перш за все - зручне ліжко для 
повноцінного  відпочинку.



     До Дня захисту онкохворих дітей з метою поліпшення умов їхнього 
перебування в стаціонарних відділеннях компанія подарувала нові ортопедичні 
матраци для Київської міської онкологічної лікарні. Матраци, розроблені для 
застосування в медичних установах, відповідають Держстандарту і мають 
унікальну структуру, що забезпечує такий розподіл ваги дитини, при якому 
знімається напруження в м'язах і суглобах, а хребет займає ідеально правильне 
положення під час сну.
             Дитячий рак  - це не вирок. Діти з онкозахворюваннями мають великі шанси 
на перемогу над хворобою та на одужання.
          Компанія щиро вірить, що всі діти подолають недугу і зможуть повернути- 
ся до повноцінного життя! 7



Великий стадіонний тур-2013
гурту "Океан Ельзи"
        На підтримку восьмої студійної платівки гурт 
«Океан Ельзи» оголосив великий стадіонний тур  
Україною, спонсором якого виступить  компанія 
«Авангард». Музиканти відвідають 27 міст.
       Розпочнеться подорож 18 травня концертом у  
Мукачевому на стадіоні «Спартак».
           Гурт успішно працює і радує своїх прихильників. 
У лютому до Дня всіх закоханих представив перший 
сингл під назвою «Обійми», котрий ввійде до нової 
платівки.
         Наразі група записує альбом, презентація якого 
запланована на квітень наступного року.  
              Завершивши вояж Україною, в жовтні 2013-го му- 
зиканти почнуть другу частину концертного туру і 
відвідають країни СНД та Північної Америки.
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Святкування
Великодня в Україні

     Свято Пасхи щороку має іншу дату. 
Воно визначається у період із 22 березня 
по 25 квітня за старим стилем, але 
обов’язково має випадати на першу 
неділю після першої весняної повні місяця.
          З Великоднем пов’язано безліч цікавих 
звичаїв і традицій, багато з яких існують і 
донині.
    Свято знаменує закінчення Великого 
посту, тому цього дня зазвичай 
накривають багатий пасхальний стіл.

     Великдень – найбільше християнське свято. Саме слово «пасха» в перекладі з грецької означає 
«визволення». Своїм воскресінням Христос визволив людей від смерті, дав усім надію на вічне життя. 
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        Головними символами свята Воскресіння Хрис- 
тового є паска (великодній хліб) і яйця (крашанки, 
писанки). Саме вони обов’язково мають бути у 
великодньому кошику. Паска символізує Голгофу, на 
якій розп’яли Христа, а також  хліб вічного життя, яким 
став для нас Ісус Христос.
             Пасхою називають і страву із сиру, що має форму 
усіченої піраміди і символізує собою Голгофу і Гроб 
Господній. Щоб її приготувати, потрібна спеціальна 
розбірна форма з дерева. Всі сторони паски 
прикрашають хрестом і літерами «ХВ», що означають 
традиційне пасхальне привітання: «Христос Воскрес!».
              Це одна із найдавніших великодніх страв і справ- 
жня окраса святкового столу. Крім того, що вона має 
символічне значення, сирна паска - дуже смачний 
десерт.

Протріть крізь сито 1 кг сиру. 100 г вершкового масла 
розітріть зі 150 г цукру або цукрової пудри. Змішайте сир і 
солодке масло, додайте 120 г густої сметани, ретельно 
перемішайте і залиште в прохолодному місці на 1 год. 
Потім додайте горіхи, сухофрукти, цукати і прянощі на свій 
смак, ретельно вимішайте і викладіть масу в форму. 
Накрийте форму кришечкою, покладіть під прес і 
помістіть у холодильник на 12 год.
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Традиційна сирна паска

Пропонуємо найпростіший спосіб
приготування сирної паски



Великодні яйця з візерунком
із листочків живої рослини 

     Невід’ємною частиною Великоднього свята є крашанки й писанки. Яйце — символ 
весняного відродження природи, зародження життя, продовження роду. 
            Існує безліч способів і методів фарбування пасхальних яєць.
           Пропонуємо прикрасити їх гарним рослинним візерунком, для якого знадобляться: 
листочки петрушки, лушпиння цибулі, чиста капронова панчоха або тканина та яйця.
        Заздалегідь прокип'ятіть протягом години лушпиння цибулі до насиченого корич- 
невого кольору. Кілька листочків петрушки слід змочити водою і приліпити до яйця, потім 
закріпити панчохою або шматочком тканини. Варити яйця у відварі цибулиння протягом 
10-15 хвилин. Остудити, зняти тканину разом з листочками рослини. Готові яйця 
рекомендуємо змастити олією для красивого блиску. 
            Такі оригінальні крашанки стануть гідною окрасою вашого святкового столу.
                                                                           Світлої Пасхи!
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