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 «Волинська фондова компанія» 
стабільно розвивається та займає ліди- 
руючі позиції на ринку України у сфері 
реалізації  сільськогосподарської тех-
ніки вже 20 років. Свою діяльність ком-
панія розпочала у 1993 році. Протягом 
цих років «Волинська фондова компа- 
нія» гідно зарекомендувала себе на 
ринку і зайняла чільне місце серед про-
відних компаній України. 

Спященко Олександр Євгенович

Генеральний директор 
 З часу свого заснування ми плідно співпрацюємо з всесвітньо відомими компанія-
ми-виробниками сільськогосподарської техніки та успішно переймаємо їх досвід. 
Партнерами «ВФК» є такі відомі виробники сільськогосподарської техніки як “UNIA”, 
“Challenger”, “Agrisem”, “Agrex”, “Meprozet”, “Falc”, “Mara”. 
 Уже протягом 20 років стосунки з нашими партерами будуються на взаємній 
довірі та орієнтації на ефективний результат. Якість, надійність та потужність іноземної 
техніки мають для нас першочергове значення. 
 Ми розуміємо, що потреби аграріїв України  постійно зростають, тому наша 
компанія не перестає шукати нових партнерів, щоб якнайкраще задовільнити потреби 
клієнтів.
 Компанія використовує комплексні та ефективні підходи до роботи з клієнтами та 
партнерами, а також пропонує широкий вибір умов та форм розрахунків за придбану 
техніку чи надані послуги.
«Волинська фондова компанія» постійно бере участь у міжнародних семінарах та вистав-
ках на території України та за її межами. Ми також активно розвиваємо свої кадри. Підви-
щення професійного росту наших працівників є одним із пріоритетних напрямків діяль-
ності всієї компанії. Різноманітні тренінги як в Україні, так і закордоном є джерелом нової, 
корисної інформації від фахівців своєї справи, сприяють обміну досвідом та зміцненню 
корпоративного духу.
 Основою нашої діяльності є незмінне правило – клієнт у центрі усього, що ми 
робимо. Ваші інтереси – це наші завдання. «Волинська фондова компанія» докладає 
максимум зусиль, щоб клієнт завжди вчасно отримував придбану техніку та був приємно 
вражений високим рівнем сервісного обслуговування. Наші сервісні інженери завжди 
готові приїхати до клієнта та оперативно вирішити будь-які питання. 
            
           Принципами нашої роботи, як завжди, є якість, надійність та професіоналізм!
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Наші партнери

 Бренд «Challenger» з'явився в 1987 році, коли компанія 
«Caterpillar» розпочала виробництво тракторів на гусеничному 
ходу.  Сьогодні «Challenger», що належить корпорації AGCO, по 
праву вважається однією з провідних марок сільськогосподарсь-
кої техніки. Все, що випускається під маркою «Challenger» уже про-
тягом досить  тривалого часу тотожне таким поняттям як «якість», 
«надійність» та «передові технології». 

 Компанія «Meprozet» є найбільшим у Польщі і одним з най-
більших в Європі виробників асенізаційних бочок для внесення 
рідких добрив. Витоки підприємства сягають 1960-х років минуло-
го століття. З 1972 року компанія розгортає свою діяльність під 
назвою «Meprozet». Сьогодні в компанії працює близько 200 
чоловік. Щорічно компанія презентує нові рішення стосовно 
техніки для внесення рідких добрив на відомих національних 
міжнародних виставках, де вони користуються неабияким попи-
том. 

 Асортимент техніки, який постійно розширюється та поповнюється новими моделями, 
складають колісні трактори, комбайни, кормозаготівельна техніка, самохідні обприскувачі та 
розкидачі добрив, грунтообробні агрегати і навісне обладнання. 

 Італійська компанія «Mara» з 1982 року займається прове-
денням різних досліджень і випробувань, на основі яких розро-
бляється й удосконалюється різна грунтообробна техніка: плану-
вальники грунту з лазерним керуванням, плуги та гідравлічні 
циліндри і установки. Особливої популярності набули плануваль-
ники грунту з лазерним управлінням. Така техніка вирівнює 
поверхню краще, ніж будь-яка інша, не залишаючи зайвого грунту. 

Продукція «Meprozet» неодноразово нагороджувалася на різноманітних сільськогосподарсь-
ких виставках. Уже понад 10 років на полях і дорогах Європи працюють асенізаційні бочки, що 
відрізняються сучасністю, якістю та надійністю.

Найбільшою перевагою планувальників грунту «Mara» є збільшення продуктивності на 15-20%. 
Головним завданням компанії «Маrа» є досягнення найвищої якості за рахунок впровадження 
нових технологій. Щороку компанія «Маrа» проводить численні дослідження і, грунтуючись на їх 
результатах, вдосконалює свою продукцію.

Компанія «Agrisem International» уже 20 років створює унікаль-
ні машини, які  по праву заслуговують визнання у всьому світі. 
Підприємство сільськогосподарського машинобудування було 
створено в 1993 році у Франції і на сьогоднішній день є одним 
із лідерів на ринку обладнання для посіву та обробки грунту. 

Техніка відомої французької компанії визначається високою економічністю та екологічністю. 
Сільськогосподарська техніка визнаної у всьому світі компанії «Agrisem International» дозволяє 
працювати в найтяжчих умовах, при цьому витрачаючи невелику кількість пального.  Широкий 
асортимент продукції відомого бренду складають культиватори, дискові та диско лапові агрегати, 
механічні та пневматичні сівалки. Окрім потужних агрегатів «Agrisem International» пропонує 
аграріям як оригінальні, так і неоригінальні запчастини. «Agrisem International» дбає про інтереси 
своїх клієнтів та забезпечує їм найвищий рівень сервісу.
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 Створення відомої компанії «FALC» розпочалося з прагнен-
ня її засновника П’єра Зами створити нову та інноваційну одиницю 
техніки – лопаточну фрезу. Відбулося це у 1960 році. Ось уже пів 
століття продукція сімейного бізнесу успішно реалізується у понад 
60-ти країнах світу. Компанія «FALC» пропонує своїм клієнтам 
сучасні та потужні горизонтальні та вертикальні фрези, подрібню-
вачі грунту, мульчувачі, лопаточці фрези, ротаційні плуги та 
борони. Протягом довгих років роботи, досліджень, інвестицій, 
«FALC» значно урізноманітнила свою продукцію, щоб мати мож-
ливість запропонувати господарствам всього світу кращі рішення 
для кожного виду сільськогосподарських культур. Сьогодні на 
заводі, площею 40.000 м², існує 6 складальних ліній, на яких збира-
ються 66 різних моделей машин, які, в свою чергу, діляться на 216 
версій.

 Польська компанія «Uniа Group» є одним з провідних 
виробників сільськогосподарської техніки в Європі. Заснування 
успішного підприємства відбулося у далекому 1882 році  і невід-
дільно пов’язане з ім’ям талановитого інженера Августа Вентніць-
кого. Сьогодні якісна та потужна техніка виготовляється на 
чотирьох заводах (Грудзенц, Слупськ, Кутно, Бжег) та експор-
тується до 60 країн світу. Продукція виготовляється із міцної 
шведської сталі за допомогою застосування нових технологій, у 
тому числі лазерної обробки.
Компанія є виробником ґрунтообробної, посівної та кормозаготівельної  техніки, агрегатів для 
внесення добрив, обприскувачів, причепів, машин для посадки та збирання картоплі. Щорічно 
величезна команда «Uniа Group», що налічує 1200 співробітників  випускає на високотехнологіч-
них заводах близько 25 000 машин. Ціллю компанії «Uniа Group» є забезпечення найвищої про-
дуктивності фермерських господарств та прибутковості аграріїв.

 Італійська компанія «Agrex» є великим світовим,  промисло-
вим, високотехнологічним підприємством, яке веде свою успішну 
діяльність з 1993 року на теренах Росії, Білорусії, України, Казах-
стану, інших країн СНГ, а також в країнах північної Європи. Ком-
панія, що динамічно розвивається та потужне виробництво якої 
знаходиться неподалік Венеції, проектує й реалізує на умовах «під 
ключ» млинові комплекси, мобільні та стаціонарні сушарки рецер-
куляційного типу, елеватори та зерносховища, а також обладнан-
ня для виробництва комбікормів.  

 За 20 років свого існування компанія «Agrex» стала лідером у виробництві вищезгадано-
го обладнання, одним із ключових завдань якого є вдосконалення своєї продукції та стандартів 
якості. Завдяки широкій дилерській сітці, «Agrex» забезпечує клієнтів в кожному регіоні належ-
ною професійною та оперативною підтримкою. Працівники компанії мають величезний досвід 
та докладають максимум зусиль, щоб задовільнити постійно зростаючі потреби клієнти ком-
панії по всьому світу.
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