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   Бажаю вам і вашим рідним міцного здоров’я, добра, радості 
та щастя у прийдешньому році.
Хочу подякувати всім працівникам компанії «Авангард» за 
самовіддану і наполегливу працю!
  Сьогодні «Авангард» - це згуртована команда професіоналів, 
яким до снаги розв’язання складних завдань, і які вміють 
працювати задля високої мети. Адже успіхи нашої Компанії – 
це важливий фактор аграрного розвитку всієї країни і 
водночас - результат величезної роботи цілого колективу. 
   Рік, який минає, був непростим, але випробування зробили 
нас сильнішими. Переконана, що 2015-ий принесе багато 
роботи, позитивних змін і визначить нові цілі.
   Бажаю, щоб Новий рік був щедрим на цікаві задуми та творчі 
успіхи, приніс стабільність, нові перемоги, впевненість у 
тому, що ми правильно визначили мету і стратегію для її 
досягнення, дав енергію для втілення планів!  
 Нехай новий рік стане роком єднання і принесе такий 
жаданий мир та спокій - у наші серця і душі, в наші родини, в 
усі українські міста і села – на сході й на заході, на півночі й на 
півдні країни.

 Голова Ради Директорів
 Avangardco IPL

З повагою

Наталія Василюк,

Шановні колеги!
Вітаю Вас з  Новим роком та Різдвом Христовим!



«Імперово Фудз» отримав дозвіл
на експорт яєчних продуктів до ЄС



5

  Один із найпотужніших у Європі заводів із 
переробки яєць "Імперово Фудз", який входить до 
складу компанії «Аграрний Холдинг Авангард», 
отримав офіційний дозвіл експортувати яєчні 
продукти до Європейського Союзу.
 Промисловий потенціал компанії дає змогу 
переробляти близько 6 000 000 яєць щодня. 
«Імперово Фудз» на 100% працює на власній 
сировині, а його пріоритетом на сьогодні є 
постійне підвищення якості продукції. У 
виробництві використовуються тільки свіжі яйця - 
без жодних домішок та консервантів від курей, які 
утримуються у птахівничих комплексах холдингу 
«Авангард». Яєчні продукти зберігають усю 
природну енергетичну та поживну цінність 
завдяки досконалим технологіям виробництва.



6

    Підприємство може продукувати понад 12 видів 
сухих яєчних продуктів, у тому числі сухий білок зі 
здатністю до збивання, сухий білок 
гелеутворювальний, яєчний порошок, сухий 
жовток, які використовуються в цілому ряді 
галузей харчової промисловості.
 За словами директора компанії «Аграрний 
Холдинг Авангард» Ірини Марченко, перед 
компанією відкриваються двері на європейський 
ринок – і це дасть змогу розширити її присутність 
у світовому просторі. Перші поставки до Європи 
вже зроблено у жовтні 2014 року.



Компанія «Аграрний Холдинг Авангард»
повідомляє про отримання сертифіката
кошерності яєць і яєчних продуктів
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  Компанія «Аграрний Холдинг Авангард» - 
найбільший виробник яєць і яєчних продуктів в 
Україні і виробник номер один у Євразії отримала 
сертифікат кошерності.
  З метою надання споживачам інформації про 
високу якість своїх продуктів, «Авангард» 
пройшов процедуру сертифікації кошерності 
продукції. Перевірка підтвердила, що весь процес 
виробництва яєць і яєчних продуктів відповідає 
правилам кашрута, а яєчні продукти виготов- 
ляються без додавання сторонніх компонентів. 
Таким чином, яйця і яєчні продукти, вироблені 
Компанією, є кошерними.
  Отримання сертифіката відкриває нові можли- 
вості для забезпечення своєю продукцією 
мільйони споживачів у всьому світі, котрі 
вибирають якісну і здорову їжу, та відповідає 
стратегії Компанії на розширення експортних 
ринків і залучення нових клієнтів.



Брендовані автомобілі
ТМ «Квочка»
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  Відтепер у різних куточках України нашу 
продукцію розвозять яскраві, різнокольорові 
брендовані машини ТМ «Квочка». Вони не тільки 
піднімають настрій автомобілістам і перехожим, а 
й повідомляють про те, що везуть у торгові мережі 
свіжі курячі яйця - від птахофабрик до полиць 
магазинів, а отже, і до столу українських 
споживачів. 
  Окрім привабливих барвистих картинок на 
автомобілях ми розміщуємо контакти – телефон 
гарячої лінії та адресу сайта, де можна докладніше 
дізнатися про асортимент продукції.
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  ТМ «Квочка» контролює свою продукцію не 
тільки на стадіях виробництва. Комерційна 
служба холдингу впроваджує сучасні методи 
реалізації. Уміла маркетингова політика 
спрямована на оптимізацію процесу просування 
товару: чіткий розподіл продукції, формування 
нових замовлень та контроль складування.



Запуск виробництва сухого
ферментованого жовтку



 Підприємство з виробництва яєчних продуктів 
«Імперово Фудз» представляє якісний сухий фермен- 
тований яєчний жовток. Перші партії зразків уже 
відправлені головним клієнтам Холдингу, в тому числі 
компанії «Волиньхолдинг» - найбільшому виробникові 
майонезу в Україні під ТМ «Торчин».
 Сухий ферментований жовток виготовляється з 
високоякісних яєць за сучасними технологіями на 
обладнанні від датської компанії Sanovo, світового лідера 
в галузі виробництва яєчних продуктів. Спочатку рідкий 
жовток піддають фільтрації, нормалізації та пастеризації. 
Після висушування продукт фасується у стерильних 
умовах, що забезпечує тривалий термін його зберігання. 
Ферментований жовток отримують шляхом додаткової 
обробки сухого продукту ферментом. Це підвищує його 
емульгувальні й стабілізуючі властивості при широкому 
діапазоні температур.

13
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   Сухий ферментований жовток з курячих 
яєць використовують для виготовлення 
соусів, майонезу, макаронних, хлібобулочних 
і кондитерських виробів, морозива, тістечок 
та інших продуктів. Його перевагами є смак, 
колір, відмінна розчинність, висока 
емульгувальна здатність та поживна цінність 
(збагачений протеїнами, ліпідами, мікро- 
елементами кальцію, магнію та заліза). Крім 
того, порівняно з рідкими продуктами 
порошок є зручнішим для зберігання й 
перевезення.



Будинки-яйця -
останній тренд в архітектурі

   Люди споживають яйця перш за все як продукт 
харчування.  У  християнській великодній традиції  
–  їх фарбують або розписують візерунками, іноді 
розвішують на деревах.  Але яйця – це не лише 
їжа, а й хороша основа для створення цікавих і 
оригінальних виробів, навіть справжніх мисте- 
цьких шедеврів.  А ще в яйці можна жити... 

ЦІКАВО
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ВЕГРЕВIЛЬ (Канада)

ВЕГРЕВIЛЬ (Канада)
Missis Pysanka
Пам’ятник українськiй писанцi
Висота — понад 20 м
Автор проекту — Павло Цимбалюк 
1975 рiк

   У серці канадської провiнцiї Альберта, краї 
українських поселенців, у містечку Вегревiль 
стоїть перший у свiтi пам’ятник писанцi. За 
іронією долі, встановлено його на честь 100-рi
ччя Королiвської кінної поліції Канади, яка 
дещо упереджено ставилася до українців… 
Пам’ятник дуже цікавий: 9-метрове яйце 
обертається на стержні, вказуючи напрямок 
вітру. Розписане воно з математичною 
точністю. Двовимiрнi прямолiнiйнi трикутники, 
шестикутники і ромби ідеально розмістити на 
тривимiрному яйці допомiг професор 
комп’ютерних наук Рональд Ресч завдяки 
«найкрутішим» на той час ЕОМ. Важко повi
рити, але тримаються ці фігури на алюмінієвих 
шпицях!
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2
Великий національний театр Пекiну
Висота — 2 поверхи
Мiсткiсть — до 6000 глядачiв
Архiтектор — Поль Андре

ПЕКIН (Китай)

  Величезне дзеркальне яйце, наполовину 
занурене в озеро… Це одна з новітніх 
«візиток» китайської столиці, яка прикрасила її 
до олiмпiади – 2008. Фантасмагоричне 
враження посилює і вхiд до приміщення, що 
теж пролягає пiд водою. «Шкаралупка» театру 
облицьована 20 тисячами панелей, 
встановлених вручну, причому кожне четверте 
дзеркало — унікальне й має «близнюка» з 
протилежного боку споруди. Всередині «яйце» 
теж вражає нереальними формами. 
Дзеркальне диво коштувало Китаю 335 мi
льйонiв доларiв. Але втілення задуму 
архітектора Поля Андре, автора будівлі 
аеропорту iмені Шарля де Голля у Франції, було 
того варте.

Китайська робота

МАКАО (Китай)

2007 рiк



МУМБАЙ (Iндiя)

3
Хмарочос «Cybertecture Egg»
Висота — 13 поверхiв
Площа — 32 000 кв. м
Архiтектор — Джеймс Ло

МУМБАЙ (Iндiя)

   Спорудження футуристичного бiзнес-центру в 
iндiйському Мумбаї ще триває, але вже 
зрозуміло, що це нове слово в архiтектурi й 
життєзабезпеченнi. Енергію будівлі даватимуть 
сонячні батареї, встановлені у її верхній частині, 
та вiтровий генератор. Сад пiд самим дахом 
служитиме зеленою зоною вiдпочинку й 
виводитиме зайве тепло. У санвузлах спецiальнi 
датчики вiдстежуватимуть такi параметри 
людського органiзму, як кров’яний тиск i вага. 
Дані про відхилення вiд норми відразу ж 
надходитимуть до лікаря. Здається, офiснi працi
вники в «Cybertecture Egg» почуватимуться 
комфортно, наче в раю, або як курчатка в яйцi…

Кiбер’яйце-райце

18

2010 рiк
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БАРСЕЛОНА (Iспанiя)

4
Офiсний центр компанiї «Агбар»
Висота — 145 м, 38 поверхiв
Площа — 51 000 кв. м
Архiтектор — Жан Нувель

БАРСЕЛОНА (Iспанiя)

 Насправді будівля символізує не яйце, а 
фонтан, бо є офісом водопостачальної компанії 
«Агуас де Барселона». Ідея будинку-водограю 
навіяна славнозвісним гірським масивом 
Монтсеррат i собором Саграда Фамiлья архі- 
тектора Гаудi. Втім це не заважає зарахувати 
сферичний «гейзер» до архітектурних писанок 
світу. Велетенське яйце споруджене без стале- 
вого каркаса, лише з бетону. А «розписане» 
воно прецікаво! Фасад обшитий тисячами 
різнобарвних металевих панелей, в яких 
розміщено 4500 освітлювальних пристроїв зі 
складними «багатопiксельними» поєднаннями 
кольорів (до 16 мiльйонiв вiдтiнкiв). На повер- 
хні хмарочоса вони створюють дивовижний 
ефект рухливого водограю. I все це — за 
економною енергоефективною технологією.

Мiнливе i величне

2005 рiк
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АБУ-ДАБI (ОАЕ)

5
Соборна мечеть шейха
Заєда бiн Султана аль Нахаяна
57 куполiв, висота головного — 83 метри
Архiтектор — Мохаммад Алi Аль-Амерi
2007 рiк

АБУ-ДАБI (ОАЕ)

   На пiвднi емірату Абу-Дабі на пагорбі здійма- 
ється в небо прекрасним мiражем бiлоснiжна 
споруда. Звели її на честь легендарного шейха 
Заєда. Надзвичайну шанобу до засновника 
Об’єднаних Арабських Емiратiв вдячні пiдданц
i монарха висловили в унiкальній мечеті його i
менi, третьої за розмiрами пiсля храмiв Мекки 
та Медини. Велетенськi люстри, дивовижний 
килим площею 6000 квадратних метрiв та 
багато iнших ексклюзивних оздоб прикраша- 
ють споруду всерединi. А зовнi цю мiсiю 
виконують 57 гладеньких бiлих яйцеподiбних 
куполiв. Один iз них є найбiльшим у свiтi й 
сягає заввишки 83-ьох метрів, у дiаметрi — 
близько 33-ьох метрів.

Куполи в iм’я Аллаха
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6
Торговий центр «Weltstadthaus»
Висота — 34 м
Довжина — 130 м
Архiтектор — Ренцо Пiано
2005 рiк

КЕЛЬН (Нiмеччина)

 Головний магазин компанiї «Peek & 
Cloppenburg» став яскравою цiкавинкою 
сучасного Кельна. Він змiнив обличчя одного iз 
центральних районiв міста, внісши в нього крiм 
екстравагантностi та торгового гамору ще й 
гармонiю та рiвновагу.
Незвична споруда складається з двох частин: 
перша — традиційна, зроблена з каменю, друга 
— обтічної форми конструкцiя зі скла на 
дерев’яному каркасі iз сибiрської модрини. Ця 
частина будiвлi сягає 130 метрiв завдовжки, 34 
заввишки й не має жодного кута. Плавність лiнiй 
забезпечують 7000 вигнутих скляних панелей.

Опуклiсть прозоростi

КЕЛЬН (Нiмеччина)
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7
Будiвля лондонської мерiї
Висота — 45 метрiв
10 поверхiв
Архiтектори —
Норман Фостер i 
Кен Шалворт 2002 рiк

ЛОНДОН (Великобританiя)

ЛОНДОН (Великобританiя)

 Нова будівля Сiтi-Холу стала ще одним 
контрастом мiж старовинними спорудами 
Лондона та його архiтектурними обновками. 
Депутати столичної мерiї тепер засiдають у 
«милому яєчку», як прозвали будинок 
городяни. «Писанка» здалеку здається 
кришталевою, насправдi ж, вона 
металево-скляна. Проект унікальний ще й 
своєю енергоефективністю , комфортністю для 
людей та безпечністю для довкiлля.
Цю «крашаночку» можна залюбки спожити з i
ншою — хмарочосом «Swiss Re» вiд того ж 
самого Нормана Фостера. У просторiччi 
будівлю називають «Gherkin» («корнiшон»), 
хоча вона теж дуже нагадує яйце. Найбільші 
переваги такого «огірочка» - стiйкiсть до вi
трових навантажень, кондицiювання й обiгрiв 
приміщень за допомогою повiтря, яке 
акумулюється мiж шарами стекол.

Яйце з огiрком
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8
«The Egg» — Центр сценiчних мистецтв
Близько 1500 глядачiв
Архiтектор — Воллес Гаррисон
1978 рiк

ОЛБАНI (США)

  Споруда на майданi Емпайр-Стейт-плаза в 
Олбанi, столицi штату Нью-Йорк, так i 
називається — «Яйце». Городяни жартують: «У 
нас єдине в Америцi однояйцеве мiсто». Хоча 
насправдi форма будівлі відтворює лише пів 
яйця. Про неї написана вiдома у Штатах пiсня 
«The Egg», її рекламує улюблений мультиковий 
герой Гомер Сімпсон… Розміщений у «Яйці» 
Центр сценiчних мистецтв є осердям 
культурного життя мiста i штату. Вiн має два 
зали свiтового рiвня — один на майже 1000 мi
сць, другий — удвiчi менший, обидва — з 
перфектною акустикою.

Вмистилище

ОЛБАНI (США)
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МОСКВА (Росiя)

  Непримiтна вулиця Машкова у росiйськiй 
столицi 2002 року раптом стала вельми 
популярною. Туристам почали показувати 
червоний будинок-яйце, який відразу ж 
прозвали будинком-сувенiром, будинком-i
грашкою, будинком-жартом… Проект — 
колективна творчість 11 архiтекторiв. Досі 
таємницею лишається ім’я першого власника 
та вартість придбаного особняка. Зате відомо, 
що цей «пожилець-інкогніто» (насправдi до 
останнього часу будинок був незаселений) ще 
три роки тому виставив об’єкт на продаж за 10 
мiльйонiв доларів. Покупця поки немає, але цi
на тримається.

Особняк класу «deluxe»
Висота — 4 поверхи
Площа — 342 кв. м
2002 рiк

МОСКВА (Росiя)
Крашанка Фаберже
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Казино-готель «Grand Lisboa»
Висота — 258 метрiв,
58 поверхiв
Зовнiшня поверхня — 10 000 кв. м
Архiтектори — Денiс Ло, Нг Чун Ман
2008 рiк

МАКАО (Китай)

 Макао справедливо визнане як азійська 
столиця грального бiзнесу. Її перлиною 
називають казино «Grand Lisboa». I не в 
останню чергу — за архiтектуру та iлюмiнацiю. 
Округла поверхня цього китайського дива 
складається з алюмiнiєво-скляних трикутникiв 
i вся є величезним екраном, який пiдсвiчують 
59 000 свiтлодiодних пристроїв. I
нтелектуальна система iлюмiнацiї виводить на 
«писанку» зображення: тексти, графiку, 
мультиплiкацiю та вiдео. Сяйливий дiамант, що 
iскриться серед ночi, привабить у тенета 
пороку кого завгодно…

Екран успiшностi

МАКАО (Китай)
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Центральна споруда Музею писанки
Висота — 13,5 м
Дiаметр — 10 м
Архiтектор — Iгор Шуман
2000 рiк

КОЛОМИЯ (Україна)

КОЛОМИЯ (Україна)

   Будiвля зображує писанку без жодних обмо- 
вок, i то найбiльшу в свiтi. А ще вона є 
найпершим i єдиним музеєм на планетi, який 
присвячений мальованому великодньому 
яйцю. Експозицiя створена на основi колекцiй 
Коломийського музею народного мистецтва. 
Зараз у нiй понад 12 тисяч експонатів з усiх- 
усюд, у тому числі й з екзотичних країн. Серед 
них є писанки iз зображеннями й автографами 
президентiв України та багатьох знаменитостей.
Примiщення музею зроблене цілком із 
кольорового скла, а загальна площа утвореного 
таким чином вiтражу — понад 600 квадратних 
метрів.

Писанка-музей
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Кiнотеатр Наукового центру Глазго
370 глядачiв
Проект компанiї «Building Design Partnership»
2000 рiк

ГЛАЗГО (Шотландiя)

    Ексклюзивнiсть цієї конструкції зi скла й титану 
- у складнiй геометрії «приплюснутого яйця», 
яка надає спорудi стiйкостi без будь-яких 
внутрішніх опор. Каркас підтримується лише 
бетонною основою по периметру. Будiвництво 
коштувало 75 мiльйонiв фунтів стерлінгів. Для 
глядачів же титанове яйце на березi річки Клайд 
— це насамперед кiнотеатр, та ще й єдиний у 
Шотландiї, який демонструє фiльми у 
суперформатi IMAX. Ласкаво просимо в 
майбутнє!

Титанiчне яйце

ГЛАЗГО (Шотландiя)



з ТМ «Квочка»
СМАЧНО
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  Коли потрібно миттєво приготувати сніданок, 
найперше на думку спадають яєчня або омлет. 
Просто, швидко і поживно!  Варіантів різноманіт- 
них страв з яєць можна придумати безліч, і ось 
один із них - яйця, запечені в духовці.  Ми 
пропонуємо поєднати їх із помідорами й беконом, 
а ви можете придумати свій рецепт - і додати сир, 
солодкий перець, гриби, ароматні трави і багато 
іншого на свій смак. Буде не менш апетитно! 

Запечені яйця з
беконом і томатами

СМАЧНО З



СМАЧНОГО!

4 яйця
Сіль і перець (на свій смак)
Пармезан та рукола для прикрашанняІНГРЕДІЄНТИ:

ПРИГОТУВАННЯ:

СМАЧНО З

4 довгі скибочки бекону
1 болгарський перець
1 ст. л. свіжої петрушки 
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(2 порції)

На невеликому вогні розігріваємо суху сковорідку. 
Кладемо до неї бекон і смажимо до коричневого кольору. 
Знімаємо з вогню і даємо охолонути.
Болгарський перець нарізаємо на дрібні кубики і поміщаємо
 у форми для запікання. 
Остиглий бекон теж кладемо у формочки, додаємо зелень 
і розбиваємо по двоє яєць. 
Солимо й перчимо.
Ставимо в розігріту до 200°С духовку і запікаємо10-15 
хвилин, поки яйця не «схопляться». 
Перед тим, як подати до столу, посипаємо тертим пармезаном 
і прикрашаємо руколою.


