
Інтегрований агровиробничий комплекс 



ПРО НАС 
Група компаній ТМ “ВІЛІЯ” включає ряд підприємств 

Волинської , Рівненської  та львівської областей, що 

успішно працюють в різних сферах агровиробництва. 

 

На аграрному ринку більше 

відома материнська компанія  

ТзОВ “ВОЛИНЬ-ЗЕРНО-ПРОДУКТ”, 
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Основою соціальної  

корпоративної відповідальності 

є повага до людей і до землі. 

У корпоративну соціальну програму включені 

матеріальні та нематеріальні соціальні 

проекти, які розробленні для підвищення 

лояльності пайовика до групи компаній ТМ 

«Вілія» та налагодження стосунків в громаді 

на основі довіри та співпраці. 

 

СОЦІАЛЬНА 

СФЕРА 



ЦІЛЬ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ 

ПРОГРАМИ 
- встановити надійні партнерські відносини із громадами; 

- підвищити лояльність пайовиків до групи компаній ТМ «Вілія»; 

- утримання земельного банку; 

- залучення земель державної і комунальної власності; 

- популяризація компанії та бренду; 

- безперешкодна робота підприємств групи компаній ТМ «Вілія» 

на територіях сільських громад. 

 



ТОВ «Волинь Нова» 

 2 167 пайовиків 

 

ТОВ «Набуток» 

1 428 пайовиків 

  

ТОВ «СБЕ Ураїна Рівне» 

7 026  пайовиків 

  

 СГП «Львівське» 

 3 358 пайовиків 

Кількість пайовіків  

ТОВ «Вілія Агро» 

  1 405 пайовиків 

  
 

Загальна кількість  

15 384 пайовиків  



НАШІ СОЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ 
- ремонт і будівництво сільських та селищних доріг; 

- забезпечення сільських шкіл та садочків дошкільним інвентарем та оргхтехнікою; 
- новорічні подарунки учням шкіл та дитячих садочків громадам на території яких орендовані землі; 
- підтримка енергозберігаючих технологій (встановлення вікон, дверей у садочках, школах, клубах); 
- персональна допомога малозабезпеченим та одиноким; 
- освітлення сільської місцевості;  
- персональна степендіальна програма для обдарованих школярів; 
- організація відпочинкових, культурних  та навчальних поїздок для школярів; 
- проведення поточних такапітальних ремонтів будинків культури; 

- закупка музичного та мультимедійного обладнання в будинки культури;ремонт та реконструкція 

церковних споруд придбання духовного приладдя; 
- благоустрій кладовищ і святих місць; 
- облаштування зупинок; 
- підгортання сміттєзвалищ; 
- очищення доріг від снігу у зимовий період. 

 

 



Медицина 

     2020 рік  – 112,6 тис. грн 

2021 рік  – 118,5 тис. грн 

  

Духівництво 

2020 рік – 567,2 тис. грн 

2021 рік – 916,3 тис. грн 

  

Культура 

2020 рік – 348,3 тис. грн 

2021 рік – 824,5 тис. грн 

Інші потреби 

2020 рік – 770,3 тис. грн 

2021 рік – 1 817,3 тис. грн 

  

Освіта 

2020 рік – 1 056,6 тис. грн 

2021 рік – 1 869,0 тис. грн 

  

Ремонт та облаштування доріг 

2020 рік – 2 040,3 тис. грн 

2021 рік    – 619,2 тис. грн 

  

2020 рік – 4 895,3 тис. грн 

2021 рік – 6 164,8 тис. грн 
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43022, Волинська обл., м.Луцьк, вул.Мамсурова, 10 

+ 38 0332 70 17 07 

www.vzp.com.ua 

office@vzp.com.ua 

Наші 

контакти 
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