
Уже традиційно, підбиваючи підсумки року, у Луцьку відзначили людей, які своєю працею допомагають 

розвиватися не тільки Волині, а й країні загалом. Вручення премії «Люди Року-2017. Волинь» у рамках загаль-

нонаціональної програми «Люди XXI століття» відбулось 15 грудня в луцькому академічному обласному му-

зично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка.

«Лауреати премії – це ті люди, які творять новітню 
історію Волинської області, працюють на її пози-

тивний імідж та авторитет, творять сучасне й майбутнє об-
ласті й варті того, щоб їхні досягнення стали зразком для 
інших. Ці люди роблять неможливе реальним, втілюють 
великі задуми й роблять це професійно», – зазначили ор-
ганізатори премії.

Першими на сцені драмтеатру нагородили волинських 
атовців, які захищали територію нашої країни й відбивали 
навалу агресора, а також волонтерів і капеланів, які допо-
магали й допомагають нашим воїнам.

Потому пам'ятні статуетки вручили кращим представ-
никам різних галузей – медицини, освіти, культури, будів-
ництва, спорту, аграрного сектора. 

Переможцем у номінації «Агродилер року» другий рік 
поспіль стала «Волинська фондова компанія», генераль-
ним директором якої є Олександр Євгенович Спященко. 
Пояснюючи свій вибір, організатори Премії наголосили: 

«Волинська фондова компанія» є офіційним 
дистриб’ютором сільськогосподарської техніки всесвіт-
ньовідомих брендів. Компанія має представництва в усіх 
регіонах України й забезпечує українських аграріїв сучас-
ною технікою, оригінальними запчастинами та професій-
ним сервісним обслуговуванням. Відчуваючи соціальну 
відповідальність перед суспільством, ВФК докладає мак-
симальних зусиль для того, щоб у цей складний час жити 
ставало краще: створює нові робочі місця, забезпечує пра-

цівникам гідну оплату праці, вкладає кошти в їхнє навчан-
ня, впроваджує вигідні умови фінансування для клієнтів 
компанії, при цьому демонструє активну політичну пози-
цію. Зокрема, при ВФК функціонує благодійний фонд, 

Дружна команда «Волинської фондової компанії» на премії «Люди року Волинь-2017».
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«ВОЛИНСЬКА ФОНДОВА КОМПАНІЯ» – 
ПЕРЕМОЖЕЦЬ У НОМІНАЦІЇ «АГРОДИЛЕР РОКУ»

Олександр Покидюк, отримує нагороду в номінації 

«Агродилер року» для ВФК.



С/Г ТЕХНІКА. СЕРВІС. ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

«Волинська фондова компанія»

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

основною метою якого є допомога важкохворим дітям. 
ВФК – це 25 років успіху, надійності, професіоналізму та 
плідної роботи для того, щоб вітчизняний аграрний сектор 
став сильним і конкурентоспроможним».

Цю високу нагороду для «Волинської фондової компа-
нії отримав директор зі збуту в Західному регіоні Олександр 
Покидюк, який подякував організаторам Премії й усім клі-
єнтам компанії за підтримку й довіру, наголосивши, що ця 
нагорода є визнанням успіху не лише керівника підприєм-
ства, а й усього дружного колективу, зазначивши при цьо-
му, що головною цінністю компанії є її клієнти, а запору-
кою успіху – працівники та надійні міжнародні партнери, й 
пообіцяв робити усе, щоб і надалі відповідати цьому по-
чесному званню.

Символічно, що в наступній номінації «Аграрій року» 

перемогу здобув директор ТОВ «П’ятидні» Валерій 

Григорович Діброва – давній і надійний партнер 
«Волинської фондової компанії».

Валерій Григорович Діброва, директор ТОВ «П’ятидні», 

Волинська обл., Володимир-Волинський район:

– У нас досить потужне господарство, в обробітку має-
мо 17 тис. га. Нещодавно побудували і ввели в експлуата-
цію насіннєвий завод потужністю 50 тис. тонн на рік. Зараз 
почали будувати новий потужний елеватор, що мабуть, 
буде найбільшим у Західній Україні.

З ВФК ми співпрацюємо вже 25 років, тобто з часу їх за-
снування. Отже наші партнерські відносини перевірені ча-
сом. Купували в них багато різної техніки. Серед останніх 
придбань – жатки Dominoni з шириною захвату 9,5 м. Три 
таких жатки в нас на цьогорічних жнивах зібрали 2 тис. га 
кукурудзи, вклавшись в оптимальні строки. Скажу відвер-
то: у співвідношенні ціна-якість я не бачу кращої жатки, ніж 
Dominoni. Співпрацею з ВФК ми цілком задоволені, з таки-
ми лідерами ринку завжди вигідно мати справи, бо це – 
сучасна техніка, передові технології й бездоганний сервіс.

Напередодні нагородженню в Луцьку подібний захід 
відбувся й у Рівному, де «Волинська Фондова Компанія» 
також була визнана переможцем у номінації «Агродилер 
року» на Рівненщині.

Таке визнання є не випадковим, оскільки ВФК без пе-
ребільшення є однією з провідних компаній на ринку сіль-
ськогосподарської техніки в Україні, пропонуючи техніку, 

запасні частини та обладнання всесвітньовідомих брендів.
 «Волинська фондова компанія», крім іншого, пропонує 

широкий перелік техніки від світового лідера – корпорації 
AGCO. Це техніка, що включає увесь спектр самохідних ма-
шин: комбайни, трактори різної потужності та телескопічні 
навантажувачі, а також сівалки та ґрунтообробна техніка.

У компанії представлена вся лінійка тракторів Massey 
Ferguson. Зокрема, пропонується новинка 2018 року – ко-
лісний трактор Massey Ferguson 6713, ціна якого в 2018 ро-
ці буде особливо привабливою, MF 7700 (150 -260 к. с.). І 
звичайно, трактори серії MF 8700 (до 370 к. с.) що витра-
чають лише 200 г пального на кВт/год., що на 15 -20% 
менше, ніж у конкурентів. Більше того, вони оснащені без-
ступеневою трансмісією Dyna VT, що не має передач і за-
безпечує безперервний потік потужності на швидкості в 
межах 0- 27 км/год. на польових і до 55 км/год. на тран-
спортних операціях.

Гусеничні моделі тракторів від ВФК представлені брен-
дом Challenger. Трактори Challenger серії МТ 700/800 у 
першу чергу зацікавлять користувачів, котрі добре зна-
ються на економіці сільськогосподарського виробництва і 
мають підвищені вимоги до техніки для роботи в склад-
них і важких умовах. Ці трактори настільки потужні (від 
380 до 650 к. с.) що в Україні немає такого обладнання, з 
яким би вони не змогли працювати. А однією з найбіль-
ших переваг тракторів Challenger серії МТ 700/800 на 
5-шаровій армованій гумовій гусениці є мінімальний тиск 
на ґрунт – удвічі менший за тиск, що його створюють ко-
лісні трактори.

Завдяки широкій мережі філій ВФК ефективно працює 
по всій території України. На сьогоднішній день, окрім 
центрального офісу, що знаходиться в м. Луцьку, працює 
ще 7 філій: у Києві, Полтаві, Вінниці, Одесі, Житомирі, Дніп
рі та Хмельницькому. У цих містах розташовані демонстра-
ційні майданчики, де представлено весь спектр техніки від 
виробників, з якими співпрацює компанія.

Маючи потужну й мобільну сервісну службу, компанія 
забезпечує гарантійне й післягарантійне обслуговування, 
техніка доставляється покупцеві в господарство й запуска-
ється сервісною службою. Кожен продаж забезпечується 
обов’язковим безкоштовним навчанням операторів (ком-
байнерів, трактористів, інженерів), що дає їм можливість 
швидко освоїти високотехнологічні машини і уникнути 
будь-яких проблем під час їх експлуатації.

Компанія використовує комплексний підхід до роботи з 
клієнтами та партнерами, що забезпечує широкий вибір 
умов і форм розрахунків за придбану техніку та послуги.
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Валерій Григорович ДіброваВалерій Григорович Діброва


