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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Прийміть найщиріші вітання з
великим християнським святом Світлим Христовим Воскресінням!
З повагою,
Голова Ради Директорів
Avangardco IPL

Наталія Василюк,

Нехай Великдень принесе любов і спокій у
Ваші родини, щирість і тепло у взаємини!
Божих вам благословень, щастя, радості,
здоров’я і миру.
Нехай Господь дарує кожному з нас світлу
надію і віру в перемогу добра над злом і
життя над смертю.
Бажаю всім смачної паски, гарного спілкування у
дружньому й родинному колі, веселого весняного настрою!
Великодні дзвони нехай наповнять серця Божим миром,
духом прощення, милосердя і любові!

Христос Воскрес!
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ТМ «Квочка»

розпочала співпрацю
з мережею «Брусничка»

Наприкінці 2014 року компанія «Аграрний Холдинг
Авангард» розпочала співпрацю з мережею «Брусничка»
у продажах як нефасованих яєць, так і продукції ТМ
«Квочка».
Відтепер наша продукція представлена в новому для
України форматі торгівлі - на полицях фрешмаркетів, які
вже кілька років тому завоювали популярність у європейців. Це затишні магазини із широким асортиментом
продуктів найвищої якості. Тут панує неповторна
атмосфера, а виставлена на продаж продукція - тільки
свіжа, безпосередньо від виробника і реалізується за
ціною, близькою до ринкової, але в набагато комфортніших для покупців умовах.
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Сьогодні торговельна мережа «Брусничка» - це 147 магазинів у Донецькій, Харківській, Дніпропетровській,
Луганській, Запорізькій і Полтавській областях. Фрешмаркети регулярно роблять додаткові знижки на найпопулярніші товари. А всі акційні товари тут завжди якісні та
свіжі.
Нагадаємо, що курячі яйця від ТМ «Квочка» виробляються і доставляються в точки продажу згідно з європейськими стандартами якості та безпеки до таких магазинів як АТБ, Пакко, Мега-Маркет, гіпермаркети FOZZY,
Караван та ін.
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СЕМІНАР
для бухгалтерів
холдингу «Авангард»
щодо законодавчих
змін у 2015 році

23 січня 2015

успішно пройшла нарада-семінар, присвячена податковим іноваціям 2015 року для бухгалтерів та економістів
ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард». Семінар мав на меті
ознайомити працівників з податковими іноваціями та
дати рекомендації з їх практичного застосування, зокрема, положень законодавства про податковий компроміс,
електронне адміністрування податку на прибуток та
інших податків і платежів.
Відкрила семінар - нараду заступник директора фінансового ТОВ «Аграрний Холдинг Авангард» Боднар Галина
Федорівна, яка звернулася до присутніх із вітальним
словом.
Програмою було передбачено розгляд актуальних
питань обліку та звітності з ПДВ у 2015 році, глибоке
опрацювання положень закону «Про внесення змін до
Податкового кодексу України та деяких законодавчих
актів України щодо податкової реформи». Адже цим
документом запроваджуються нові правила стягнення
податку на прибуток, податку на додану вартість,
змінюється спрощена система оподаткування, адміністрування ЄСВ тощо.
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ПОДАТКОВІ

ІНОВАЦІЇ

2015

Економісти Ромашко Вікторія Алімовна, Ковальова
Олена Вікторівна, Чуян Сергій Анатолійович і Романов
Сергій Валерійович докладно ознайомили слухачіві з
введення кадрової інформації та інформації з нарахування заробітної плати до програми 1С, з нормативними документами щодо оплати праці, положеннями про оплату
праці, роз’яснили, як відбуваються розрахунки відрядної
форми оплати праці у програмі 1С-8. Особливо уважно
учасники вивчали нарахування відрядної форми оплати
праці на прикладі ДП «Городенківська птахофабрика» ПАТ
«Авангард». Крім того, на нараді були розкриті питання
автоматизації управлінських рішень та нової системи преміювання, які чітко роз’яснила Лозова О.В. Також увагу
присутніх звернули на зміни ФСП, зокрема, на нові
ставки.
Семінар пройшов у тісному діалозі між учасниками та
організаторами. Позитивну оцінку слухачів дістали слайди, які унаочнили і допомогли краще зрозуміти викладений лекторами матеріал, зокрема, про податок на
прибуток та про нові правила адміністрування ПДВ у 2015
році. Заключна частина семінару відбулася у форматі
конкретних запитань - відповідей та активної дискусії між
учасниками.
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ФУТБОЛЬНІ
холдингу
ТРАДИЦІЇ «Авангард»

26 березня
Корпоративні традиції є невід'ємною і дуже важливою
частиною життя нашої компанії. Адже вони сприяють згуртуванню колективу, створюють у ньому атмосферу довіри
і взаєморозуміння, формують образ компанії як єдиного
цілого. Традиції зміцнюють наш корпоративний дух і пробуджують ентузіазм, об’єднують працівників навколо
привабливої для всіх ідеї, яка мотивує активно працювати
і розвивати свій творчий потенціал.
Одна з яскравих традицій, які склалися у компанії, - це
турнір з міні-футболу. Цьогоріч він відбувся 26 березня у
спортивному комплексі «Темп». У корпоративному футбольному змаганні взяли участь представники різних підрозділів холдингу.
Компанія «Авангард», яка є командою справжніх професіоналів і однодумців, своєю важливою місією вважає
просування активного, здорового способу життя в молодіжному середовищі, залучення молодих людей до регулярних занять спортом та виховання в них відповідального ставлення до свого здоров'я. І особлива роль у цьому належить таким доступним командним іграм як
міні-футбол.
Що ж до цього турніру, то можна сказати, що це було
справжнє свято, яке подарували учасники й організатори - і собі, і глядачам. Спортсмени виявили неабиякий
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26 березня
характер, волю до перемоги, командний дух... І зовсім не
важливо, хто став переможцем. Адже всі учасники змогли
довести головне: будь-яка справа під силу тим, які діють
як єдина злагоджена команда - чи то у трудових буднях,
чи в заняттях, яким віддають перевагу поза роботою.
До останнього матчу зберігалася інтрига, яку зруйнував
тільки фінальний свисток судді. І хоча перше місце тільки
одне, команди щиро вітали одна одну з видовищною
грою і дякували вболівальникам за гарячу підтримку.
Адже всім відомо, що вболівальників називають 12-м
гравцем, який, безумовно, впливає на хід і результат поєдинку. Вболівальники холдингу не тільки активно підтримували улюбленців скандуванням назв команд і переможними вигуками, а ще й встигали допомагати їм порадами.
З упевненістю можна сказати, що турнір з міні-футболу
вже вкотре вдався! Відбулося не просто футбольне змагання, а ціла корпоративна подія, яка ще більше згуртувала співробітників усіх підрозділів холдингу. А учасники
команд настільки перейнялися святковою атмосферою,
що зробили хорошою традицією зустрічатися щочетверга на футбольному полі, щоб іще більше вдосконалювати свою гру. Приємно відзначити, що корпоративний
«авангардівський» дух, професіоналізм і почуття команди
співробітники компанії проявляють не тільки в роботі – і
корпоративний турнір іще раз став яскравим свідченням
цього!
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смачно з ТМ «Квочка»

ВЕЛИКОДНЯ
ПАСКА

ВЕЛИКОДНЯ ПАСКА
З великоднім хлібом - паскою в українців пов’язано
багато цікавих традицій. Перед його випіканням господиня обов’язково прибирала в хаті й білила стіни.
Замішувала тісто з чистими і світлими думками, з веселим
настроєм, з молитвою, у якій просила Бога, щоб допоміг
спекти добру паску. Люди вважали, що від того, як
вдасться паска, залежатиме доля родини весь рік.
Паски, як правило, пекли в чистий четвер i кожна
господиня дотримувалася усталених звичаїв: піч топила
полінами, які відкладала щочетверга протягом Великого
Посту, розпалювала їх галузками освяченої верби, а коли
саджала паски до печі, промовляла спеціальну молитву.
Рецептів великоднього хліба збереглося багато, вони
відрізнялися за складом і кількістю продуктів, способом
приготування. За одним із таких рецептів пропонуємо
Вам спекти смачну паску.
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ІНГРЕДІЄНТИ

1 кг борошна

3-4 жовтки

ванілін

0,5 л молока

0,5 склянки цукру

0,5 склянки олії

50 г дріжджів

шкірка з цитрини

сіль
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ПРИГОТУВАННЯ
1
250 г просіяного борошна кімнатної температури додати подрібнені
дріжджі, влити половину від зазначеної кількості теплого молока,
посипати цукром і перемішати, щоб вийшло тісто, як густа сметана.
Щойно дріжджі піднімуться, відразу братися до замішування. Дрібно
посолити, додати жовтки, розтерті з цукром, шкіркою з цитрини,
ваніліном, решту молока, додати решту борошна і мішати дерев'яною
ложкою або рукою. Тісто має бути тугим. Коли воно стане однорідним,
влити теплу олію. Місити, поки тісто не вбере олію і не почне відставати
від рук.

3
Скачаємо довгий тонкий валик і з нього зробимо хрест. З грудочок
тіста - зозульки, які вкладаємо поміж раменами хреста. Очі зозульок –
з горошинок чорного перцю. Якщо залишається місце, то з кружалець
тіста формуємо зірки.

4
Краї паски оздоблюємо колосками пшениці (це валочок тіста з
боковими надрізами). Готовий до випікання виріб накрити легенькою
тканиною і дати тісту підійти. Щойно воно підросте (не можна давати
тісту перекисати), змастити двічі білком і покласти на годину до нагрітої
печі. Трапляється, що під час випікання тісто тріскає, причина
найчастіше в низькій якості борошна. Відразу ж тріщини треба
замащувати збитим білком, щоб вони запеклися. Дістаємо з печі, коли
паска вже трохи охолоне, щоб прикраси не повідпадали (їх перед
накладанням треба змастити білком).

2
Тоді загладити його поверхню і долонею зробити на ній хрест.
Накрити рушником і дати підійти. Коли на поверхні з'являться
прожилки, ділимо тісто. Дві третини викладаємо на дощечку, посипану
борошном, вимішуємо ще раз і поміщаємо до круглої форми, змазаної
жиром. Якщо у вашій печі випічка пригорає, застеліть дно форми
папером, змащеним жиром. До залишеної третини тіста домішуємо
борошна, щоб воно стало дуже тугим, бо з нього будемо виробляти
прикраси.

СМАЧНОГО!
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КОРИСНІ ПОРАДИ

щодо випікання пасок

35 С

Температура рідини
для розведення дріжджів
не має перевищувати 35 градусів.

Гарячі, щойно випечені паски,
охолоджуйте на дерев’яній
стільниці, паперовому чи лляному
рушнику, або на спеціальній решітці.
Коньяк не дає пасці швидко
черствіти. Якщо коньяку немає,
його можна замінити фруктовою
настоянкою чи простою горілкою.

Співвідношення кількості
сухих і пресованих (звичайних)
дріжджів становить 1 : 4.

Мускатного горіха додають
у тісто дуже незначну кількість.
Надмір цих прянощів зробить
смак виробу гірким.

Щоб паски не прихопило жаром,
зверху прикрийте їх
пергаментним папером.

У тісто для паски можна додати
родзинки, цукати, сухофрукти
і навіть будь-які горіхи.

Готові паски ще теплими
змащуйте розведеним у воді
цукром і прикрашайте посипкою,
тоді їхня поверхня буде блискучою.

Пекти паску слід обов’язково
з великою любов’ю і ніжністю.
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ЦІКАВО ЗНАТИ
Слово «пасха» походить з давньо- єврейської мови, де воно
звучить як «песах» і перекладається як «вихід», «перехід».

1325 рік

Святкування Пасхи в першу неділю після першого повного
місяця після весняного рівнодення було встановлено на
Першому Нікейському соборі 325-го року.

XVI століття

Унаслідок календарної реформи, запровадженої в XVI столітті,
дати Великодня у православних і католиків найчастіше
не збігаються.
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ЦІКАВО ЗНАТИ
У більшості країн Європи, а також в Австралії Великдень є
державним святом. У деяких країнах вихідний день випадає
або на Страсну п'ятницю, або на понеділок після Великодня.

2 тонни / 2,4 метри
Найбільшу у світі паску вагою понад 2 тонни та заввишки 2,4
метра спекли 2011-го року в селищі Ялта Донецької області.

1821 рік
Найстаріша паска у світі була спечена у Страсну п’ятницю
1821-го року. Сімейну реліквію зберегла 91-річна уродженка
Лондона Ненсі Тітман. Дивно, що паска не тільки не запліснявіла за стільки років, але й пахне, як свіжа.
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ВЕЛИКОДНІ
ТАЇНСТВА

земного і небесного буття

Великдень - великий день
Світлого Христового Воскресіння.
Слово «Великдень» дійшло до нас у перекладі із грецької мови і означає
«проходження», «позбавлення». Цього дня християни святкують визволення
всього людства через Ісуса Христа від рабства гріха і дарування життя та
вічного блаженства. Як хресною Христовою смертю здійснено спокутування,
так Його Воскресінням даровано всім, хто вірить у Спасителя, вічне життя.
Воскресіння Христове - це основа і вінець віри, це перша і найбільша істина,
яку почали благовістити апостоли. Це таїнство з таїнств, про які ми знаємо дуже мало. Священнослужителі допомогли роз'яснити сенс великодніх традицій.

Чому дата святкування Великодня щороку різна?

День Великодня пов'язаний з астрономічними явищами і вираховується на
кожен рік спеціально. Якщо перший повний місяць після весняного рівнодення настає не раніше від 19 березня, то Великдень святкується в першу
неділю після настання цього повного місяця. Якщо перший повний місяць
настає раніше від 19 березня, то Великдень справляють у першу неділю після
наступного квітневого настання повного місяця. На першому Вселенському
соборі християнських церков у Нікеї (325р.) було вирішено перенести християнське свято на тиждень пізніше від єврейського.
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Бернард

(865 р.)

Що таке благодатний вогонь?
Найдавніші згадки про сходження Благодатного Вогню в переддень
Воскресіння Христового датуються IV століттям.
Латинський чернець Бернард (865 р.) пише у своєму посланні: «У Святу Суботу напередодні Великодня служба починається рано і по завершенні служби
співають "Господи, помилуй" до того часу, поки з пришестям Ангела запалюється світло в лампадах, що висять над Гробом ».
Церковна церемонія Святого Вогню починається приблизно за добу до
початку православного Великодня. У храмі Гробу Господнього збираються
паломники, які хочуть на власні очі побачити сходження Благодатного Вогню.
На середині ложа Живоносного Гробу ставиться лампада, наповнена олією,
але без вогню. По всьому ложу розкладаються шматочки вати, а по краях прокладається стрічка. Так приготована після огляду турецьких стражників, а
нині - єврейської поліції Кувуклія (Каплиця над Гробом Господнім) закривається і опечатується місцевим ключником- мусульманином.
До храму входить процесія - ієрархитих конфесій, які святкують Великдень.
У кінці процесії йде православний Патріарх однієї з помісних православних
церков (Єрусалимської або Константинопольської) у супроводі вірменського
Патріарха та священнослужителів. Процесія обходить всі пам'ятні місця у
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храмі: священний гай, де був виданий Христос, місце, де Його побивали римські легіонери, Голгофу, де Його розіп'яли, камінь Помазання, на якому тіло
Христа готували до поховання.
Люди, які перебувають у храмі, терпляче чекають виходу патріарха з Вогнем
у руках. Молитва й обряд тривають доти, доки не станеться всіма очікуване
диво. У різні роки чекання триває від п'яти хвилин до декількох годин. Перед
сходженням вогню храм починають осявати яскраві спалахами Благодатного
Світла, тут і там проскакують маленькі блискавки. Вогонь пульсує й дихає, а з
отвору в куполі храму на Гроб Господній з неба опускається широкий стовп
світла. Перший час - 3-10 хвилин цей вогонь має дивовижні властивості зовсім не пече, незалежно від якої свічки і де він запалений. Можна бачити, як
парафіяни буквально вмиваються цим вогнем - водять ним по обличчю, по
руках, черпають пригорщами, і він не завдає ніякої шкоди, спочатку не
обпалює навіть волосся. Людей у храмі переповнює почуття радості.
Далі від Благодатного Вогню будуть запалені лампади по всьому Єрусалиму,
спеціальними авіарейсами його доставлять на Кіпр і до Греції, а звідти
розвезуть по всьому світу.
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Чому Церква освячує паски?
Вживання освячених пасоку Світлу Седмицю у православних християн
можна уподібнити до вкушання старозавітної пасхи. Це виконання Нового
Завіту. Сама форма паски несе великий змістсимволізує торжество віри:
апостоли, які звикли приймати трапезу разом з Господом, і після вознесіння
Його на небо відкладали частину хліба для Нього - і так уявляли Його
присутнім серед них. Такий самий зміст має і паска, випечена вірянами.
Освячуючи і споживаючи паски, ми приймаємо Господа у свій дім і серце.

Чому прийнято дарувати яйця в пасхальний день?
У давнину дарування яйця, як у юдеїв, так і в інших народів Азії, було знаком
поваги. Робили це в день нового року, в день народження і в інших важливих
випадках, таких як, наприклад, уклін вельможам і багатіям.
І тому не дивно, що Марія Магдалина, прийшовши до знаменитого і гордого
Рима проповідувати Христа, постала перед імператором з яйцем. Подарувати
яйце означає подарувати надію.
Яйце служить ніби видимим знаком воскресіння мертвих, підґрунтя якого Воскресіння Христа, Його перемога надсмертю. Червоний колір, у який зазвичай фарбують великодні яйця, вказує на спокутування гріхів людського роду
пролиттям крові Боголюдини. Тому, даруючи одне одному на Великдень червоне яйце, ми висловлюємо радісну впевненість у тому, що перейдемо в
безсмертя!
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Чому один із символів Великодня - пасхальне ягня?
У багатьох християнських країнах Великдень пов'язують також із образом
жертовного ягняти. На тематичних листівках його часто зображують поруч із
хрестом і написом «AgnusDei» (Агнець Божий), що символізує Христа, Який
покірно заради нас іде на смерть.

AgnusDei
Чому в Західній Європі
великоднім символом є заєць?

Easter

Пасхального зайця особливо люблять у Німеччині. Перша згадка про цей
символ належить до 1682 року. Про нього написав Георг Франк фон Франкена
у в своєму трактаті «Про пасхальні яйця». Деякі вчені пов’язують великоднього
зайця з англійською назвою Пасхи – Easter, і німецькою – Ostern, від імені
богині весни Eostre, чиїми символами були яйце і заєць. Кажуть і про те, що за
давніми віруваннями заєць – це тварина Місяця, а саме від часу настання
повного місяця в період весняного рівнодення залежить дата святкування
Пасхи. А крім того, заєць також відомий як символ плодовитості.
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Традиції ранкового розговіння.
На пасхальному столі завжди проста, але ситна їжа: курка, печеня, шинка,
ковбаси, риба, картопля, вино. На солодке - сирна паска, здобні паски, торти,
компот. Усе виставляють на красивій скатертині, а ще стіл прикрашають
гілочками верби, весняними квітами, зеленими паростками пророслого зерна.
Вся сім'я на Великдень має бути разом. Обов'язково слід відвідати і близьких
родичів, а потім добрих знайомих, особливо, старших і літніх людей.
Подарунків цього дня зазвичай не приносять.

Чому поцілунками вітають
одне одного на Великдень?
Цим ми несемо іншим людям примирення і сподіваємося, що пробачать і нас,
забудуть образи в ім'я Воскресіння Христового.
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Про пасхальні свічки.
Традиція ставити біля вівтаря під час нічної пасхальної служби велику свічку
є у всіх християнських країнах. Від цієї свічки потім запалюють усі світильники
в церкві. Ритуал зародився в 4 столітті нашої ери, при чому головна свічка є
символом Ісуса Христа, а її священне полум'я - символом Воскресіння. За
старих часів парафіяни несли додому свічки з благословенним вогнем, щоб від
нього засвітити домашні лампи і розпалити вогнища. Цей звичай символізував
жертву Христа, який віддав життя заради людей. Свічку, що горить у пасці,
необхідно принести додому.

Великодні прикмети та повір'я.
- На Великдень небо ясне і сонце грає - до хорошого врожаю.
- Коли дощ або негода в перший день Пасхи, то й весна буде дощова.
- Якщо на другий день Великодня ясна погода - літо буде дощове, якщо
похмура - сухе.
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Чому Великдень святкують сім днів?
Свято Великодня від самого свого початку був світлим, загальним християнським торжеством. З апостольських часів свято Великодня триває сім днів,
або вісім, якщо рахувати всі дні безперервного святкування до Фоминого
понеділка. Це символ торжества, яке не закінчується.
Понеділок і вівторок - «купальні» дні. Обливали водою тих, хто проспав
ранковий молебень.
Середа - «градова». У середу на Світлому тижні не працюють, щоб хліба град не
побив.
Четвер - Великдень покійних. Поминання померлих родичів.
П'ятниця - «прощений день». Родичі та друзі просили прощення одне в одного.
Тесть і теща кликали в гості молодих, що повінчалися до Великодня.
Субота - хороводниця.
Неділя - Червона гора. Зазвичай справляли весілля, гуляла молодь.
Святкування тривали 40 днів до Вознесіння. Цього дня закінчувалися
великодні свята. За переказами, з першого дня Великодня і до Вознесіння по
землі мандрують Христос з апостолами в жебрацькому дранті і перевіряють
людське милосердя. Нагороджують добрих і карають злих.

7святкування
днів

Світлого свята Вам!
Христос Воскрес! - Воістину Воскрес!
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