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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
З повагою

Наталія Василюк,
Голова Ради Директорів
Avangardco IPL

Прийміть найщиріші вітання у Новому 2014 році!
Сподіваюся, що й цьогоріч ми, як завжди, будемо разом,
однією командою і зможемо реалізувати плани і завдання та
досягнути успіхів у спільній справі.
Я переконана, що завдяки самовідданій праці нашого
дружного колективу, відповідальності й професіоналізму
кожного співробітника Компанія і надалі міцнітиме та
розвиватиметься.
Бажаю професійних успіхів, великих перемог і досягнень,
міцного здоров'я, радості й добробуту!
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Новий рік на гірськолижному курорті «Буковель»

ЗИМА - 2014
Цьогоріч компанія «Аграрний Холдинг Авангард» відсвяткувала Новий рік у мальовничому куточку Карпат - на
гірськолижному курорті Буковель.
Корпоративний відпочинок у горах, далеко від офісних приміщень допоміг працівникам компанії виявити свої найкращі
якості. Вони мали змогу помилуватися чудесними зимовими
краєвидами на оглядовому підйомнику, покататися на лижах
та прогулятися гірськими схилами. У такому неформальному
спілкуванні колеги легко знайшли спільну мову, ближче
пізнали одне одного, що, безсумнівно, допоможе підвищити
ефективність їхньої роботи і сприятиме поліпшенню клімату в
колективі.
Новий рік на гірськолижному курорті «Буковель»

БУКОВЕЛЬ

5

Після насиченого дня на схилах засніженого Буковелю працівники холдингу зібралися на грандіозну вечірку в
готельному комплексі Radisson Blu Resort. Упродовж усього
«зіркового вечора» вони активно й зацікавлено спілкувалися
та насолоджувалися розважальною програмою.
Відпочинок на свіжому гірському повітрі дав можливість
швидко забути щоденні турботи і набратися натхнення й сил
для досягнення визначених цілей. Зустріч Нового 2014 року
подарувала співробітникам незабутні позитивні враження і
стала ще однією яскравою сторінкою в історії компанії
«Авангард».

Новий рік на гірськолижному курорті «Буковель»
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Веб-сайт компанія ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард»
визнаний одним з кращих сайтів для інвесторів в Україні

http://avangardco.ua/

21 січня 2014
інвестиційна компанія Concorde Capital оголосила результати
щорічного дослідження «Investor Relations Online», яке
аналізує інформативність та зручність використання
веб-сайтів українських компаній для локальних та іноземних
інвесторів.
Дослідження має на меті популяризувати найкращі практики
IR через веб-сайти компаній в Україні на прикладі зразкових
підприємств, а також акцентувати увагу емітентів на
важливості задоволення потреб інвесторів в отриманні всієї
інформації, необхідної для прийняття інвестиційного рішення,
за допомогою сучасних електронних засобів.
Проект охопив веб-сайти 100 компаній з основними активами на території України, зокрема й тих, що представлені на
фондових біржах (Лондон, Варшава, Франкфурт, Торонто, Київ),
а також емітентів боргових цінних паперів (євробонди й
локальні облігації).

Компанія «Аграрний Холдинг Авангард» отримала
нагороду за використання кращих практик
розкриття інформації та постійне застосування
кращих стандартів IR через інтернет.

Investor Relations Online

Веб-сайт компанія ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» визнаний одним з кращих сайтів для інвесторів в Україні
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Оздоровлення людей похилого віку коштом компанії «Авангард»

Турбота про найстарших громадян – справа всього суспі
льс-тва, адже саме вони зберегли для нас найкращі
національні традиції і навчили долати труднощі.
Однією з найболючіших проблем практично для всіх людей
похилого віку є високі ціни на ліки і недоступність необхідного
медичного обслуговування, адже більшість пенсіонерів мають
низькі доходи і належать до незахищених верств населення.
Компанія «Авангард» у рамках реалізації своїх соціальних
ініціатив протягнула руку допомоги літнім мешканцям
Макарівського району - з жовтня по грудень 2013 року
забезпечила їх санаторно-курортними путівками.
Оздоровлення проводилося в санаторно-курортних закладах
відповідного профілю, таких як «Термал Стар», «Карпати» та
«Пролісок». Під час лікування обов’язково було враховано
основне й супутні захворювання, стадія розвитку й
особливість перебігу недуги, стан хворого, щоб досягти
позитивного лікувального ефекту.
Холдинг «Авангард» як соціально відповідальна компанія і
на майбутнє ставить завдання з підвищення соціального
захисту вразливих верств населення. Компанія й далі
надаватиме допомогу в організації оздоровлення й
відпочинку мешканців Макарівського району, зокрема, і
літнього відпочинку дітей.

Оздоровлення людей похилого віку коштом компанії «Авангард»
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До Дня працівників сільського господарства відбувся
товариський матч з міні-футболу між командами

«Укрлендфармінг» і «Авангард»

22 листопада 2013 року
до Дня працівників сільського господарства на стадіоні
оздоровчо-спортивного комплексу «Святошин» відбувся товариський футбольний матч між командами «Укрлендфармінг» і
«Авангард».
Проведення такого заходу насправді означає набагато
більше, ніж можливість відвідання співробітниками цікавого
спортивного видовища. Футбол став не лише приводом
відзначити професійне свято аграрників, а й започаткував
чудову традицію, що сприятиме формуванню здорового
способу життя та зміцненню корпоративного духу компаній.
Змагання пройшло на високому рівні. Дружнє протистояння
команд було цікавим і напруженим. Боротьба йшла за кожен
м’яч. Хоча й не професійні спортсмени, наші гравці показали
прагнення до перемоги, проявили себе як справжні бійці,
об'єдналися навколо спільної мети. Шалена підтримка
вболівальників та яскрава гра перетворили корпоративний
турнір на незабутнє емоційне видовище.

До Дня працівників сільського господарства відбувся товариський матч з міні-футболу між командами «Укрлендфармінг» і «Авангард»
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До Дня працівників сільського господарства відбувся товариський матч з міні - футболу між командами «Укрлендфармінг» і «Авангард»

Вже на перших хвилинах матчу команда «Авангард» відкрила
рахунок. Проте не втримала перевагу і в підсумку зафіксовано
рахунок 2:2 - дружня нічия. А ось за результатами пенальті ми
поступилися команді «Укрлендфармінг».
Перший футбольний поєдинок відкрив нову сторінку в
дружніх відносинах двох компаній. Дякуємо гравцям і
організаторам матчу за подаровану радість і справжнє свято.
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Компанія «Авангард» відремонтувала
дитячий садок у селі Східне Білозерського району

Дитячий дошкільний заклад відіграє надзвичайно важливу
роль у житті дитини. Адже саме там починають формуватися її
соціальні навички. Відвідуючи дитячий садок, діти здобувають
перший і найосновніший досвід спілкування з людьми і
навколишнім світом.
Педагоги дошкільних закладів проводять навчання за
сучасними освітніми програмами, застосовують інноваційні
методики. Все це сприяє кращому засвоєнню навчального
матеріалу та комплексній підготовці дітей до школи. Однак
дуже важливо, щоб малята здобували дошкільну освіту в
комфортних умовах. А для їх створення потрібні значні
матеріальні затрати.
Так, у Східненському яслах-садку Білозерського району
Херсонської області чітко дотримуються пріоритетів
дошкільної освіти – забезпечують її доступність, а також
прагнуть виховати з кожного малюка здорову і компетентну
особистість.

Компанія «Авангард» відремонтувала дитячий садок у селі Східне Білозерського району
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До розв’язання матеріальної частини цього завдання
долучилася компанія «Аграрний Холдинг Авангард». Компанія
подбала про комфорт для дітей та вихователів дитячого
садочка. У стислі терміни в будівлі дошкільного закладу було
замінено всі вікна на металопластикові. Утеплено фасад
харчоблоку, в якому теж замінили вікна і двері,
відремонтували стелю в одній кімнаті. Зроблено капітальний
ремонт туалетної кімнати в групі: її облицювали кахлями,
встановили душовий піддон, три унітази, три рукомийники,
електричний водонагрівач, витяжку; замінили повністю
систему водопостачання - поставили гідрофорний насос та
накопичувальний бак для безперебійного надходження води;
замінили двері. Також установлено дві посудомийні раковини
в кімнаті для помічника вихователя. В кабінеті завідувача
відремонтували стелю, почепили плафон для освітлення.
Здійснено капітальний ремонт відмостки навколо будівлі
дитячого садка та кухні, утеплено дах харчоблоку і
приміщення групи (частково).
За таку турботу про дітей батьківський комітет та вихователі
висловили компанії щиру вдячність. Зі свого боку холдинг
«Авангард» запевнив, що й надалі піклуватиметься про
підростаюче покоління, адже дошкільна освіта - надзвичайно
важлива складова освітянської галузі, запорука виховання
всебічно розвиненої особистості.

Компанія «Авангард» відремонтувала дитячий садок у селі Східне Білозерського району
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Фасовані яйця від компанії «Авангард»
виробляються на всіх потужностях Холдингу

Продукція ТМ «Квочка» завойовує дедалі більший попит
серед українських споживачів. Саме тому Компанія прийняла
рішення значно наростити кількість птахофабрик, які
випускають фасовані яйця.
Із січня 2014 року виробництвом продукції ТМ «Квочка»,
«Квочка Домашні» та «Organic Eggs» займатимуться також ПАТ
«Авангард», ТОВ ПФ «Волноваська», ДП «Городенківська
птахофабрика», ДП «Рогатинська птахофабрика», ТОВ
«Макарівська
птахофабрика»,
ПрАТ
«Чернівецька
птахофабрика».
Таким чином, фасовані яйця виробляються на всіх
потужностях Холдингу, що дасть можливість оперативніше й
повніше забезпечувати наших клієнтів названою продукцією
від ТМ «Квочка».

Фасовані яйця від компанії «Авангард» виробляються на всіх потужностях Холдингу
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Компанія «Авангард» долучилася до придбання
обладнання для маленьких пацієнтів Центру
дитячої кардіології та кардіохірургії

10 грудня 2013 року
в приміщенні ДУ «Науково-практичний медичний центр
дитячої кардіології та кардіохірургії» МОЗ України відбулася
урочиста передача медичного обладнання – контрапульсатора CS300, придбаного за кошти, зібрані учасниками
спортивно-благодійного “Пробігу під каштанами - 2013”.
Завдяки кожному небайдужому відтепер щорічно близько
30 дітей із вродженими вадами серця, яким до цього ставили
діагноз “безнадійно хворі”, здобули шанс на життя.
Нагадаємо, що 21-ий спортивно-благодійний “Пробіг під
каштанами” відбувся 26 травня 2013 року. На старт вийшло 14
137 доброчинців, які разом зібрали 643 850 гривень для
придбання необхідного обладнання для медичного центру
дитячої кардіології та кардіохірургії.

Компанія «Авангард» долучилася до придбання обладнання для маленьких пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії
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“Для Центру це дуже важлива подія. Контрапульсатор –
апарат, котрий може виконати роботу шлуночків серця в
мить, коли саме серце не може підтримувати адекватний
кров’яний тиск. А отже, він здатен врятувати життя
дитини. Це перший контрапульсатор у нашому центрі і
третій в Україні”, – зазначає Володимир Жовнір, головний
лікар центру.
“Передача цього обладнання, а, точніше, його значення
для пацієнтів центру - рівнозначне життю. Ми часто
кажемо, що участь у “Пробігу під каштанами” рятує життя.
Ось яскравий доказ цього. Ми вдячні всім учасникам за
цей внесок у порятунок десятків дитячих життів щорічно і
сподіваємося, що 2014-го року зможемо разом зробити
не менший внесок у добру справу фахівців центру”, –
підкреслює Ірина Кузнєцова, президент БФ “Пробіг під
каштанами”.
Для компанії «Аграрний Холдинг Авангард» соціальні ініціативи та благодійна допомога є невід'ємною складовою
соціальних програм. Щорічно компанія підтримує цілу низку
громадських проектів із розвитку культури, спорту, охорони
здоров'я.

Компанія «Авангард» долучилася до придбання обладнання для маленьких пацієнтів Центру дитячої кардіології та кардіохірургії
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Смачно з ТМ «Квочка»

ОМЛЕТ
Омлет – це класична страва з яєць, приготовлена з
додаванням різних спецій або інших інгредієнтів відповідно
до рецепта. Вона є в багатьох національних кухнях, адже яйця
завжди були одним із основних продуктів харчування для
більшості народів планети.
Варіантів походження назви «омлет» декілька. Одні вчені
переконані, що вона пов’язана зі словом душа, оскільки в XV
столітті це слово писалося як amelette і його корінь «ame»
означає «душа»; інші ж вважають, що omelle означає «життя»; а
треті стверджують, що спочатку так називалася будь-яка
страва з яєць, навіть найпростіша яєчня.

Смачно готувати з ТМ "Квочка"
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Національні різновиди омлетів
Іспанія – «тортілья»

Найчастіше її готують з обсмаженою
картоплею і цибулею, з додаванням часнику,
солодкого перцю, артишоків, або ж із
шинкою. Смажать такий омлет тільки на
оливковій олії і подають, як холодним, так і
гарячим.

(омлет на західний зразок)

та «омурайс»:

рис, залитий збитими яйцями, іноді з
додаванням м'яса птиці; подається з
томатним соусом.

На заході США –
«омлет Денвера»

Таїланд – «kai yat sai»

Складається з яєць, шинки, цибулі і зеленого
стручкового перцю, а іноді в нього додають
також сир або картоплю.

До яєць додається традиційний рибний соус,
місцеві спеції, а смажать такий омлет на
кунжутній і арахісовій олії, або на
вершковому маслі.

Італія – «фрітатта».

Росія – «драчена»

До неї можуть входити будь-які овочі, гриби,
сир, м'ясні продукти і навіть макарони.
Фрітатту не обов'язково підсмажувати на
сковороді, а ось побувати в духовці вона
має точно.

Смачно готувати з ТМ "Квочка"

Японія – «омуретс»,

Яйця замішують на молоці з крупами,
борошном або тертою картоплею. Ця страва
ритуальна, її найчастіше їдять на Трійцю, а
також у поминальні дні.
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Рецепт пишного омлету
Спогад із дитинства - найсмачніший омлет був у дитячому
садку! Високий, пишний, рум'яний і дуже ніжний. А весь секрет
у співвідношенні молока та яєць і ще в деяких нюансах
приготування. Пропонуємо до вашої уваги рецепт пишного
омлету за тодішнім ГОСТом:

Інгредієнти:

5 яєць;
1 склянка молока;
1/2 ч. л. солі;
50 г вершкового масла.

Приготування:
Розігріти духовку до 200 градусів.
Яйця добре перемішати виделкою (збивати не треба) із
сіллю і молоком.
Скляну форму, або дві порційні змастити вершковим
маслом, влити молочно-яєчну суміш.
Форму поставити в металеву форму з високим бортиком, у
неї налити воду. Вода має доходити до середини скляної
форми.
Поставити в духовку на 30 хвилин.
Через 30 хвилин дістати: вийняти скляну форму із форми з
водою, розкласти по поверхні омлету маленькі шматочки
масла і відправити в духовку ще хвилин на 5 (у цьому разі на
омлеті не буде рум’яної скоринки).
Смачно готувати з ТМ "Квочка"
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ЦІКАВО
Найдорожчий у світі омлет можна з'їсти в ресторані
нью-йоркського готелю "Le Parker Meridien". Коштує він
тисячу доларів. Крім, власне, яєць, в омлеті містяться
лобстери і чорна ікра.

1000$

У Південній Бретані можна відправитися на «омлетну
прогулянку» на велосипедах: після такого променаду всі
починають готувати великий колективний омлет, який
потім так само дружно з’їдають.

Смачно готувати з ТМ "Квочка"
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ЦІКАВО

Confrerie
Під час одного зі своїх численних військових походів
Наполеон наказав приготувати один велетенський омлет
для всієї армії. Ця страва стала синонімом всесвітнього
братерства і дружби, відомого як «Confrerie».

Наполеон Бонапарт

Із 1985-го року в Луїзіані (США) 1 і 2 листопада стали
відзначати як «Дні гігантського омлету». Кухарі з такої
нагоди готують величезний «омлет дружби» з 5000 яєць, 6
літрів олії, 25 літрів молока і 10 кілограмів зелені. Цією
стравою пригощають усіх гостей, які завітали на свято.

5000 яєць
Смачно готувати з ТМ "Квочка"
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