«Волинська фондова компанія» цього року виступила генеральним спонсором церемонії нагородження «Аграрної Еліти 2017». Партнерами заходу також стали виробники сільськогосподарської техніки –
всесвітньо відома корпорація AGCO та компанія KUHN, техніку яких «Волинська фондова компанія» успішно реалізує і обслуговує впродовж багатьох років.
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травня цього року в Національній філармонії
України (м. Київ), відбулася урочиста церемонія нагородження переможців проекту
«Аграрна Еліта України». У рамках проекту було відзначено 100 найкращих і найефективніших аграрних підприємств України за результатами роботи 2016 року.
Лауреатів «Аграрної Еліти України» визначала експертна рада, до складу якої увійшли журналісти, представники
Міністерства аграрної політики й продовольства України,
галузевих організацій, асоціацій, провідних компаній, що
надають аграріям юридичні та консалтингові послуги.
Компанії отримували нагороди у 12 номінаціях:
Надійність і стабільність, Модернізація виробництва,
Власна переробка, Інноваційність, Соціальна відповідальність, Удосконалення технології, Визнання колег, Розвиток
інфраструктури, Диверсифікація виробництва, Сімейна
справа, Власна торгова марка, Нарощення експорту.
Нинішнього року цей рейтинг був складений уже всьоме. Проект «Аграрна Еліта України», втілюваний п’ятьма
профільними аграрними виданнями (The Ukrainian
Farmer, «АгроМаркет», «Наше птахівництво», «Плантатор»,
«Садівництво по-українськи»), – це всеукраїнський відбір
і визнання тих аграрних підприємств, які зробили крок
уперед у розвитку власного бізнесу, досягли значних здобутків у своїй ринковій ніші, застосували у практичній діяльності нові технології, зробили суттєвий внесок в соціальній сфері, залучили значні ресурси для розбудови інфраструктури тощо.
Як зазначила головний редактор журналу «Аграрна
Еліта України» Наталія Колос, – «Найбільша заслуга українських аграріїв полягає в тому, що вони щодня ламають
стереотип, нібито заможним можна стати тільки завдяки
краденому. Вони довели суспільству: матеріальні блага
можна творити, а разом із тим – і творити себе самих. Ті,
хто працює на землі, поступово створюють нову реальність, у якій добробут продукується людським розумом і
руками, де багатство не віднімають силою, а творять, де
накопичення капіталу – лише власним розумом і працею,
де немає місця рабам і бандитам, де на перший план виходить людина, яка створює робочі місця, ремонтує школи-садочки-лікарні-дороги. Людина, яка є величезним
трудівником, що надихнувся, ризикнув і створив самого
себе: цією новою людиною якраз і є український сільгоспвиробник. І наш цьогорічний рейтинг аграрних виробників «Аграрна Еліта України» – це якраз історія таких сильних людей. Людей, які цінують і шанують найголовніше –
власне ім’я, своїх дітей, честь, Бога, землю, на якій працюють і живуть. Працюють не просто, щоб виживати, а
щоб жити, впроваджують інновації, встановлюють рекорди по врожаях і надоях, освоюють новітнє обладнання,
будують елеватори й насіннєві заводи, вболівають за просування вітчизняної селекції. Всі вони мають цінності й
ідеали, шанують людей і їхню працю, будують в селах
церкви, ремонтують школи, лікарні. Ось чому вони – еліта. Еліта, якою пишається суспільство.»
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Дружна команда «Волинської фондової компанії» на
«Аграрній Еліті України 2016».
Бути спонсором такого грандіозного проекту почесно і
водночас дуже відповідально, таке можуть дозволити собі
лише успішні компанії, справжні лідери аграрного ринку.
Саме такою і є цьогорічний генеральний спонсор проекту –
«Волинська фондова компанія», яка працює на українському ринку сільськогосподарської техніки вже майже чверть
століття для того, щоб вітчизняний аграрний сектор став
сильним і конкурентоспроможним.
На ринку сільськогосподарської техніки «Волинську
фондову компанію» вирізняють партнерство з найкращими
світовими виробниками сільськогосподарської техніки та
бездоганні сервіс і технічне гарантійне та післягарантійне супроводження. На сьогодні «Волинська фондова компанія»
має центральний офіс у м. Луцьку та представництва в таких
містах, як: Житомир, Вінниця, Київ, Полтава, Дніпро,
Кропивницький, Одеса, Хмельницький.

Директор видавничого дому «АГП Медіа», Геннадій
Воробйов вручає нагороду «Генерального спонсора» директору «Волинської фондової компанії» – Олександру
Євгеновичу Спященку.
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Агроподія

«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» –
ГЕНЕРАЛЬНИЙ СПОНСОР «АГРАРНОЇ ЕЛІТИ УКРАЇНИ-2017»

Агроподія
Під час вручення нагороди у номінації «Надійність і стабільність»: директор ПП «Агроекологія», Гліб Лук'яненко й
генеральний директор «Волинської фондової компанії» –
Олександр Євгенович Спященко.
На вітчизняному ринку сільськогосподарської техніки
«Волинська фондова компанія» пропонує надзвичайно широкий асортимент техніки різних брендів, починаючи від
ультрасучасних, енергоємних тракторів та комбайнів, закінчуючи недорогими моделями техніки для фермерів та одноосібників.
Нагороди переможцям проекту «Аграрна Еліта України»
вручали відомі діячі культури, науки, мистецтва, представники бізнесу, очільники міжнародних організацій, серед
яких був і генеральний директор «Волинської фондової
компанії» – Олександр Євгенович Спященко, котрий вручав
нагороди переможцям у номінації «Надійність і стабільність». Це є глибоко символічним, оскільки саме надійність і
стабільність є візитівкою «Волинської фондової компанії»
котра вже понад 24 роки забезпечує українських аграріїв
надійною технікою та бездоганним сервісом.
Одну з нагород в номінації «Соціальна відповідальність»
отримала Група компаній VITAGRO яку очолює генеральний
директор Петро Петрович Лабазюк.
Не зважаючи на нинішню кризу VITAGRO й далі економічно зростає і нарощує обсяги виробництва. Запорукою

Виконавчий директор компанії «Agricom Group» – Мельник Петро
Петрович отримує нагороду у номінації «Власна переробка».
цього стало впровадження нових технологій, удосконалення організації виробництва та підвищення кваліфікації працівників. На сьогодні компанія є лідером в західному регіоні
щодо виробництва свинини – відроджує ферми, розбудовує й активно розвиває тваринництво, запроваджує іноземні технології. Підприємство ставить собі за мету стати одним
з основних товаровиробників України.
Сьогодні площа ріллі Групи компаній VITAGRO складає
60 тис. га. Для обробітку таких площ підприємство активно
використовує сучасну високопродуктивну техніку.
«Волинська фондова компанія», яка на вітчизняному ринку
сільськогосподарської техніки представляє бренди відомих
світових виробників, є давнім і надійним партнером Групи
компаній VITAGRO.
«Волинська фондова компанія» пишається тим, що серед цьогорічних лауреатів проекту є багато підприємств, котрі використовують придбану у неї техніку. Це підтверджує
той факт, що «Волинська фондова компанія» задовольняє
потреби в техніці великого спектру українських аграрних
підприємств: від малих і середніх до найбільших.
Генеральний спонсор проекту - «Волинська фондова компанія» разом з своїми партнерами корпорацією AGCO та компанією KUHN, щиро вітають усіх
цьогорічних переможців конкурсу котрі увійшли до
Аграрної Еліти України.

«Волинська фондова компанія»

С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ
43006, м. Луцьк, вул.Вахтангова,16
Безкоштовні телефонні лінії:
0800 21-11-99 (Продаж техніки)
0800 21-11-88 (Продаж запчастин)
0800 21-11-22 (Сервісне обслуговування)
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Генеральний директор, голова Ради директорів Групи компаній Vitagro – Петро Петрович Лабазюк.

* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у
межах України безкоштовні

www.vfc.com.ua office@vfk.lutsk.ua
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