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Коментар щодо тимчасової заборони імпорту продукції птахівництва з України через 
пташиний грип 

 
КИЇВ, УКРАЇНА — AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (LSE: AVGR) («Компанія» або 
«AVANGARDCO IPL»), найбільший виробник яєць і сухих яєчних продуктів в Україні і номер один 
виробник в Європі, повідомляє, що 16 березня 2017 року Державна служба України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів опублікувала перелік країн, які ввели 
тимчасові обмеження на ввезення птиці і продуктів птахівництва з України через спалахи 
пташиного грипу, що було виявлено в Херсонській, Одеській та Чернівецькій областях. Деякі ці 
країни є ключовими експортними ринками для Компанії, включаючи Ірак, ОАЕ, Йорданію та ЄС. 
 
Ірак (76% експортного виторгу від продажів яєць*) і Йорданія (5% експортного виторгу від 
продажів яєчних продуктів*) ввели тимчасову заборону на ввезення продукції птахівництва з усієї 
території країни. ОАЕ (17% експортного виторгу від продажів яєць*) і ЄС (57% експортного 
виторгу від продажів яєчних продуктів*) заборонили імпорт продукції з тих областей України, де 
був виявлений пташиний грип. 
 
У той же час, на підприємствах Компанії не виявлено захворювань птиці на пташиний грип, а всі 
ії підприємства знаходяться на значній відстані від місць спалахів. Таким чином, AvangardCo 
може продовжувати експортувати свою продукцію в ОАЕ і ЄС, а також в інші країни, які не ввели 
заборону на імпорт з України. 
 
AvangardCo продовжує стежити за ситуацією і застосовує широкий спектр заходів щодо 
забезпечення біобезпеки на всіх своїх виробничих об'єктах, поки влада України працює над 
зняттям тимчасової заборони на імпорт. Крім того, Компанія проводить відповідні переговори зі 
своїми клієнтами в Іраку і Йорданії для пошуку альтернативних рішень, а також вивчає нові 
експортні можливості для збільшення продажів. 
 
* станом на 30 вересня 2016 року. 
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Інформація для редакторів 
 
«AVANGARDCO IPL» - одна з найбільших агропромислових компаній України, що спеціалізується 
на виробництві яєць і яєчних продуктів. Станом на 30 вересня 2016 року Компанія займає 31% 
ринку промислового виробництва яєць та 84% ринку cухих яєчних продуктів країни. На 
виробничих підприємствах «AVANGARDCO IPL» міститься найбільше поголів'я курей-несучок в 
Україні. 
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Виробничий цикл «AVANGARDCO IPL» є вертикально інтегрованим. Підприємства Компанії 
розташовані в 14 регіонах України та в Автономній Республіці Крим. До складу Компанії входять 
19 птахофабрик з виробництва яєць, 3 інкубатори, 10 зон з підрощування молодняка, 6 
комбікормових заводів і 3 склади тривалого зберігання яєць. До складу «AVANGARDCO IPL» 
також входить завод з виробництва яєчних продуктів «Імперово Фудз», який є одним з найбільш 
технологічно-розвинених об'єктів з переробки яєць на території Європи.  

Компанія експортує свою продукцію на Близький Схід, країни Африки, Азії, СНД та ЕС.  

З травня 2010 року акції Компанії у формі Глобальних депозитарних розписок торгуються на 
Лондонській фондовій біржі. Єврооблігації Компанії на суму US$200 млн. з терміном погашення 
29 жовтня 2018 року були включені в офіційний список Управління з лістингу Великобританії 
(UKLA) і допущені до торгів на регульованому ринку Лондонської фондової біржі з 1 листопада 
2010 року. 
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Деяка інформація в даному прес-релізі може містити прогнози та інші приблизні заяви щодо майбутніх подій або 
майбутніх фінансових результатів Компанії. Впізнати такі прогнози можна за словами, як «очікувати», «рахувати», 
«припускати», «оцінювати», «мати намір», «буде», «міг би» , «може» або «матиме можливість», за вказаними словами в 
негативній формі та іншими аналогічниим виразами. Компанія попереджає Вас, що вказані заяви є лише прогнозами, які 
можуть істотно відрізнятися від фактичних подій і результатів. Компанія не має наміру вносити зміни в дані заяви для 
відображення подій і обставин, які настануть після дати випуску даного прес-релізу, або для відображення настання 
непередбачених обставин. Безліч чинників може призвести до того, що фактичні результати будуть істотно відрізнятися 
від даних прогнозів і можливих заяв Компанії, включаючи, зокрема, загальні економічні умови, конкурентне середовище, 
ризики, пов'язані із здійсненням діяльності на різних ринках, стрімкі технологічні та ринкові зміни в галузі, в якій діє 
Компанія, а також багато інших ризиків, що безпосередньо відносяться до Компанії та її діяльності. 

 
 


