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AVANGARDCO IPL ОТРИМАЛА ДОЗВІЛ НА ЕКСПОРТ ЯЄЦЬ КЛАСУ «А» В ЄС 

 
КИЇВ, УКРАЇНА — AVANGARDCO INVESTMENTS PUBLIC LIMITED (LSE: AVGR) («Компанія» або 
«AVANGARDCO IPL»), найбільший виробник яєць та сухих яєчних продуктів в Україні та Європі, оголошує, 
що птахокомплекс «Авіс» отримав офіційний дозвіл експортувати столові яйця класу «А» в Європейський 
Союз (ЄС) з 28 лютого 2018 року. Компанія має намір розпочати відвантаження яєць до країн ЄС в березні. 
 
Наталія Василюк, Генеральний Директор AVANGARDCO IPL, прокоментувала:  
 
«Дозвіл на експорт столових яєць в ЄС не лише відкриває перед AVANGARDCO IPL нові можливості, а й 
підтверджує, що ми виробляємо продукцію високої якості, що відповідає суворим стандартам ЄС. Компанія 
здійснить перші поставки яєць в ЄС вже наступного місяця.» 
 
Птахокомплекс «Авіс» є одним з найсучасніших і найбільших птахокомплексів в світі. Потужність 
підприємства становить 5,2 млн. голів одноразового утримання курей-несучок, а річна виробнича 
потужність – 1,616 млрд. яєць.  
 
«Авіс» - це комплекс з виробництва яєць повного циклу з високим рівнем автоматизації всіх виробничих 
процесів, що зменшує вплив людського фактора на виробничий процес і на якість продукції. Виробничі 
майданчики підприємства відповідають європейським стандартам і сертифіковані за стандартами ISO 
22000: 2005 та HACCP. 
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Інформація для редакторів 

AVANGARDCO IPL - одна з найбільших агропромислових компаній України, що спеціалізується на 

виробництві яєць та сухих яєчних продуктів. Станом на 30 червня 2017 року Компанія займає 24% ринку 

промислового виробництва яєць та 64% ринку cухих яєчних продуктів країни. На виробничих 

підприємствах AVANGARDCO IPL міститься найбільше поголів'я курей-несучок в Європі. 

 

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 із 
виробництва яєць, 3 інкубатори, 10 зон із підрощування молодняка, 6 комбікормових заводів та 3 склади 
тривалого зберігання яєць. До складу AVANGARDCO IPL також входить завод із виробництва яєчних 
продуктів «Імперово Фудз», який є одним з найбільш технологічно-розвинених об'єктів з переробки яєць 
на території Європи.  
 
Компанія експортує свою продукцію до Близького Сходу, країн 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 
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було включено до офіційного списку Управління з лістингу Великобританії (UKLA) та допущено 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. 

 

 


