«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» – ПЕРЕМОЖЕЦЬ У
НОМІНАЦІЇ «АГРОДИЛЕР РОКУ»

Агроподія

Уже традиційно наприкінці року волиняни вшановують людей, які зробили вагомий внесок у патріотичне,
духовне та економічне життя чарівного краю озер та України в цілому. Вручення премії «Люди Року-2016.
Волинь» у рамках загальнонаціональної програми «Люди XXI століття» відбулось 16 грудня в м. Луцьку.

П

ротягом 2016-го року оргкомітет Премії проводив
соцопитування серед представників експертної
галузевої комісії. У її складі – науковці, громадські діячі, журналісти, політичні аналітики, відомі не лише на
Волині, а й в Україні, – професіонали різних галузевих напрямків.
Організатори нагороджували переможців у 22 номінаціях. На сцену почергово піднімались люди різних професій,
які своїми справами прославляють рідну волинську землю,
зокрема, воїни та ветерани АТО, військові капелани, лікарі,
спортсмени,будівельники, ріелтори, підприємці.
Переможця в номінації «Агродилер року» оголосив
Володимир Яренчук, голова одного з провідних фермерських господарств «Перлина Турії». Ним стала «Волинська
фондова компанія». Нагороду компанії отримував комерційний директор Юрій Іванович Голіков.
Оргкомітет Премії пояснюючи свій вибір наголосив:
«Волинська фондова компанія» є офіційним дистриб’ютором
сільськогосподарської техніки всесвітньовідомих брендів.
Компанія має представництва в усіх регіонах України й забезпечує українських аграріїв сучасною технікою, оригінальними запчастинами та професійним сервісним обслуговуванням. Відчуваючи соціальну відповідальність перед суспільством, ВФК докладає максимальних зусиль для того, щоб у
цей складний час жити було краще: створює нові робочі місця, забезпечує працівникам гідну оплату праці, вкладає кошти в їхнє навчання, впроваджує вигідні умови фінансування
для клієнтів компанії, при цьому демонструє активну політичну позицію. Зокрема, від ВФК функціонує благодійний фонд,
основною метою якого є допомога важкохворим дітям.
ВФК – це 23 роки успіху, надійності, професіоналізму та
плідної роботи для того, щоб вітчизняний аграрний сектор
став сильним і конкурентоспроможним».
Дякуючи за високе визнання, комерційний директор
«Волинської фондової компанії» Юрій Іванович Голіков наголосив, що ця нагорода є визнанням успіху не тільки керівника

Голова фермерського господарства «Перлина Турії»
Володимир Яренчук віншує переможця в номінації
«Агродилер року» – «Волинську фондову компанію»
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Дружна команда «Волинської фондової компанії» на премії
«Люди Року-2016. Волинь».
підприємства, а й усього дружного колективу, наголосивши
при цьому, що головною цінністю компанії є її клієнти, а запорукою успіху – працівники та надійні міжнародні партнери.
Символічно, що право оголосити переможця наступної
почесної номінації «Аграрій року» було надано щойно обраному переможцю в номінації «Агродилер року». Отже, Юрій
Іванович Голіков оголошує «Аграрія року» – ним став Віталій
Заремба, голова сільськогосподарського товариства
«Романів».
Віталій Заремба є заслуженим працівником сільського
господарства й уже понад 40 років очолює сільськогосподарське товариства «Романів», яке забезпечує стабільною роботою та належною заробітною платою більше 200 працівників.
В обробітку господарства понад 3000 га орної землі, доглядають 1700 голів великої рогатої худоби. Нові сучасні технології, що постійно впроваджуються на підприємстві є основою
його фінансового успіху. 2016 рік господарство завершило з
найкращими в області показниками врожайності: кукурудза
– 147 ц/га, цукровий буряк – 783 ц/га. Надої молока склали
7700 кг з корови. Віталій Заремба також є учасником фонду
«Союз волонтерів», що активно допомагає воїнам АТО.

Переможець у номінації «Аграрій року» Віталій Заремба, голова сільськогосподарського товариства «Романів»
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Перед входом до Волинського обласного музично-драматичного театру, де відбувалась церемонія нагородження,
гостей зустрічали два трактори-красені представлені
«Волинською фондовою компанією» – Fendt 936 Vario та
Massey Ferguson 8737. Спеціалісти компанії знайомили зацікавлених відвідувачів з представленими моделями.
Трактор Fendt 936 Vario має потужність в 360 к. с., а
Massey Ferguson 8737 – 370 к. с. Трактори саме такої потужності одні із найзатребуваніших серед українських аграріїв.

• Безступенева КПП з системою динамічного управління
(DTM), яка для збереження оптимальної потужності автоматично зменшує передавальне число, коли оберти двигуна
під навантаженням падають до заданого значення;
• Наявність системи управління потужністю, що автоматично регулює частоту обертання двигуна для підтримки заданої швидкості руху при мінімально можливих обертах у
всьому діапазоні робочих швидкостей. Оператор може
вручну встановити верхню і нижню межі частоти обертання
двигуна, в яких працюватиме дана система;
• Електронне управління тяговим зусиллям, позиційне,
змішане, автоматичне регулювання задньої навіски по висоті; функція швидкого опускання устаткування і система активного контролю в транспортному режимі (ATC);
• Високопродуктивна гідравлічна система з гідропомпою
продуктивністю 205 л/хв. забезпечує потік гідравлічної оливи, що достатній для виконання будь-яких операцій;
• Вантажопідйомність заднього механізму навішування
до 12 тонн для важких умов експлуатації.
Компанія Massey Ferguson відповідно до потреб операторів, розробила сучасний ергономічний дизайн 2-ох типів
кабін на вибір: Efficient та Exlusive. Простий, ергономічний,
потужний трактор MF 8737 – це саме те рішення, яке потрібно аграріям, котрі прагнуть фінансового успіху.
«Волинська фондова компанія»
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Massey Ferguson 8737 – добре відома модель, що отримала відзнаку «Кращий трактор 2015 року». На тракторі встановлено потужний шестициліндровий з 4 клапанами на циліндр і
системою уприскування палива Common Rail двигун AGCO
Power об'ємом 8,4 літри з турбокомпресором і проміжним
охолоджувачем, що забезпечує оптимальну потужність і гарантує стабільну роботу в будь-яких умовах.
Цей трактор втілив у собі всі передові технології, покликані скоротити витрату палива і зробити роботу максимально ефективною. Ось деякі його переваги:
• Повністю автоматична гідромеханічна трансмісія DynaVT з керуванням потужності;

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)
* Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у
межах України безкоштовні

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