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Зміст

КВС - сіємо майбутнє:

Зі СМАРТ КВС гібридами ми надаємо 
вам ключову складову прогресивної 
системи контролю бурянів КОНВІЗО® 
СМАРТ.

Агросервіс КВС пропонує 
Вам посібник із професійного 
використання системи КОНВІЗО® 
СМАРТ. У випадку виникнення 
запитань, просимо звертатися за 
адресою smartinua@kws.com 

04  КОНВІЗО® СМАРТ 
цінна система

06 СМАРТ насіння КВС

10  Гербіцид  
КОНВІЗО® 1

16  Внесення гербіциду  
КОНВІЗО® 1

24  Майбутня продуктивність із 
КОНВІЗО® СМАРТ

33 Застереження щодо  
 юридичної відповідальності
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■■ КОНВІЗО® СМАРТ надає нові можливості 
у контролі бур'янів на цукрових буряках - 
вперше за десятки років на ринок виведено 
нові діючі речовини для цукрових буряків.

■■ Компанії КВС та Байєр понад  
15 років працювали над системою  
КОНВІЗО® СМАРТ.

■■ Система складається із двох компонентів:
■■ СМАРТ-гібриди КВС, створені КВС, мають 
специфічну толерантність до гербіциду 
КОНВІЗО® 1.
■■ КОНВІЗО® 1, новітній гербіцид, розроблений 
компанією Байєр.

КОНВІЗО® СМАРТ
цінна система

СМАРТ КВС насіння зробило можливим 
запровадження нового гербіциду на 
цукрових буряках.

повністю реалізовують 
свій потенціал 
урожайності

інноваційна система 
контролю бур'янів

із таким же набором 
характеристик, як і 
класичні гібриди

можливість змішування із 
класичними гербіцидами 
для цукрових буряків

єдині гібриди, що стійкі до 
гербіциду КОНВІЗО® 1

створені за допомогою 
класичних методів селекції

мають найкращу 
селективність до гербіциду 
КОНВІЗО® 1

СМАРТ гібриди

менше гербіцидних 
обробок

широкий спектр 
контрольованих бур'янів

КОНВІЗО® 1
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Не змішуйте СМАРТ насіння КВС 
та насіння звичайних гібридів.

СМАРТ насіння КВС постачається у 
коробках, які відрізняються від коробок з 
класичним насінням.

Сірий колір дражувальної маси 
– у класичного насіння КВС

Фіолетовий колір дражувальної маси 
– у СМАРТ насіння КВС

Дражувальна маса СМАРТ гібридів КВС має 
фіолетовий колір, в той час, як у звичайного насіння це 
сірий колір. Зовні як насіння звичайного буряка, так і 
СМАРТ насіння має помаранчевий колір.

Як я можу 
відрізнити 
насіння гібридів 
КОНВІЗО® СМАРТ 
від насіння 
класичних гібридів?

Як я можу 
відрізнити 
насіння гібридів 
КОНВІЗО® СМАРТ 
від насіння 
класичних гібридів?

зелена смуга 
КОНВІЗО® СМАРТ

етикетка 
КОНВІЗО® СМАРТ
префікс СМАРТ 
перед назвою гібриду

чітке позначення 
системи  
КОНВІЗО® СМАРТ

зелений верх 
замість білого

інший малюнок

Коробка насіння 

СМАРТ гібриду 

КВС

Коробка 

класичного 

насіння КВС
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Тримайте насіння СМАРТ гібридів 
окремо від насіння звичайних гібридів. 
Не змішуйте це насіння у сівалці.

■■ Ніколи не змішуйте насіння класичних гібридів 
з гібридами КОНВІЗО® СМАРТ.

■■ Перед посівом СМАРТ гібридів КВС потрібно 
ретельно вичистити сівалку від насіння 
класичних гібридів.

■■ Класичні гібриди цукрових буряків повністю 
чутливі до гербіциду КОНВІЗО® 1 і при обробці 
цим гербіцидом будуть серйозно пошкоджені 
чи знищені.

Коли треба 
вносити гербіцид 
КОНВІЗО® 1?

Коли треба 
вносити гербіцид 
КОНВІЗО® 1?

КОНВІЗО® 1
Класичні 
гербіциди

СМАРТ 
гібрид КВС

Класичний 
гібрид

ПРОЧИСТИ!
Видаліть із сівалки все насіння класичних буряків перед посівом СМАРТ КВС насіння.
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■■ післясходовий гербіцид, що  
належить до групи АЛС-інгібіторів  
(за класифікацією HRAC група B).

■■ складається із двох діючих речовин 
(форамсульфурон та тієнкарбазон-метил)  
у формуляції олійна дисперсія.

■■ має як ґрунтову, так і листову дію.

■■ ефективно контролює бур’яни як двократним 
внесенням (2 х 0,5 л/га),  
так і одноразовим внесенням (1 л/га).

■■ рекомендується використовувати двократне 
внесення.

■■ може змішуватись чи використовуватись  
у послідовності із будь-якими гербіцидами, 
зареєстрованими для цукрових буряків.

КОНВІЗО® 1 ...

Гербіцид КОНВІЗО® 1 можна вносити 
тільки на гібриди КОНВІЗО® СМАРТ. 
Якщо обробити цим гербіцидом 
звичайні буряки, то ці буряки загинуть.

Які основні 
відомості 
про гербіцид 
КОНВІЗО® 1  
я маю знати?

Які основні 
відомості 
про гербіцид 
КОНВІЗО® 1  
я маю знати?

Тієнкарбазон-метил

Листова та ґрунтова дія

Форамсульфурон 

Переважно діє 
через листя

Для запобігання утворенню 
резистентності у бур'янів не 
рекомендується використовувати 
понижені норми препарату.
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■■ Правильний час внесення - запорука успіху 
системи КОНВІЗО® СМАРТ.

■■ Оптимальний час для обприскування залежить 
від фази розвитку бур’яну:
■■ Перші рослини бур’яна-орієнтира лободи 
білої не мають переростати фазу 2-х 
справжніх листків.
■■ Інші бур’яни (тільки у тих випадках, якщо 
немає лободи білої ) не мають переростати 
фазу 2-х справжніх листків.

■■ КОНВІЗО® 1 через свою безпечність для 
культури буряків може вноситись більш 
незалежно від погодних умов, ніж класичні 
гербіциди. Таким чином система має більшу 
гнучкість.

При визначенні оптимального терміну 
внесення завджи орієнтуйтесь на 
фазу розвитку лободи білої. В окремих 
випадках, коли поле забур'янене 
канатником Теофраста або щирицею, під 
час 2-го внесення треба орієнтуватись 
вже на ці бур'яни, якщо вони з'являються 
перед лободою.

КОНВІЗО® 1 
перша пара справжніх листків
лободи білої

Класичні гербіциди:
фаза сім'ядолей
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Коли треба 
вносити гербіцид 
КОНВІЗО® 1?

Коли треба 
вносити гербіцид 
КОНВІЗО® 1?

КЛАСИЧНІКОНВІЗО® 1

КОНВІЗО® 1
Класичні 
гербіцидиДробне 

внесення
Однократне 
внесення

Бур’ян-
орієнтир

Лобода біла (в окремих 
випадках може бути 
канатник Теофраста або 
щириця)

Будь-який 
бур'ян

Фаза 
розвитку

максимум 
фаза першої 
пари справж-
ніх листків

максимум дві 
пари справж-
ніх листків

Фаза 
сім'ядолей у 
бур'яна

Кількість 
обробок

2 х 0,5 л/га 1 х 1,0 л/га 3 – 6

kling
Notiz
Sorry for my late remark but why you don't place this oramge text a bit higher, room for this is there enough (compare other pages)
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■■ Перед відкриттям каністри із КОНВІЗО® 1 
добре її збовтайте (догори дном).

■■ Якщо видно осад, треба добитися його 
повного розчинення перед заправкою 
обприскувача.

■■ Повністю розчиніть КОНВІЗО® 1 перед тим, як 
додавати в обприскувач баковий партнер.

■■ Воду в каністру додавати тільки для 
остаточного промивання каністри.

■■ Рекомендовані об'єми води: 200-400 л/га.

■■ рН води: 5-7.

■■ Оптимальна температура для обприскування: 
10-25 С°.

■■ Мінімальний час для ефективної дії перед 
дощем: 4 години.

■■ Реактивація ґрунтової дії (тієнкарбазон-метил) 
вологою: до 18 днів після внесення.

Як приготувати 
робочу суміш?

Чи маю я 
промивати 
обприскувач після 
КОНВІЗО® 1 перед 
застосуванням на 
інших культурах?

Завжди дотримуйтесь інструкцій 
на етикетці КОНВІЗО® 1 та 
використовуйте повну рекомендовану 
дозу 1 л/га на сезон. 

Ніколи не обробляйте класичні буряки 
гербіцидом КОНВІЗО® 1. Навіть у незначних 
кількостях КОНВІЗО® 1 може знищити 
звичайний цукрових буряк та інші чутливі 
культури.

ПРОМИЙ!
Видаліть із сівалки все насіння класичних буряків перед посівом СМАРТ КВС насіння.

■■ Завжди промивайте обприскувач після 
внесення КОНВІЗО® 1.

■■ При промиванні обприскувача завжди 
дотримуйтесь стандартних правил.

■■ Рекомендується промивати обприскувач 
відразу після використання, щоб уникнути:
■■ висихання і затвердіння залишків гербіцидів 
на стінках баку обприскувача.
■■ будь-яких помилок при переході на інші 
препарати чи культури наступного дня.
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■■ Перше внесення: коли перші рослини (не в 
середньому по полю!) лободи білої досягають 
фази першої пари справжніх листків.

■■ Друге внесення: приблизно через  
10-14 днів, коли чергова хвиля лободи (в 
окремих випадках - канатника Теофраста або 
щириці) досягне фази першої пари справжніх 
листків.

■■ За певних умов (посуха) інтервал між першим 
та другим внесенням може збільшитись (поки 
не з’явиться наступна хвиля лободи).

Перша пара справжніх листків на 
лободі білій: час для першого внесення 
КОНВІЗО® 1 при дробній схемі

Дві пари справжніх листків – вже пізно

©
 B

ay
er

 C
ro

p
S

ci
en

ce
 D

eu
ts

ch
la

nd
 G

m
b

H
Як правильно 
застосовувати 
дробне внесення 
КОНВІЗО® 1? Дробне внесення: 

2 х 0,5 л/га 
(рекомендації)

Однократне внесення:
2 х 0,5 л/га

■■ Правильний час внесення: максимум друга пара 
справжніх листків у лободи білої (BBCH 14).

■■ Пам’ятайте - дробне внесення в більшості 
випадків забезпечить вам кращий контроль 
пізніших бур’янів.

2 пари справжніх листків у лободи білої
однократне внесення

Фаза більше двох пар - занадто пізно
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Як правильно 
застосовувати 
однократне 
внесення 
КОНВІЗО® 1?

Дробне внесення в більшості випадків 
забезпечує кращу ефективність проти 
бур'янів, що сходять пізніше.
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Які стандартні 
рекомендації 
щодо внесення?

Як адаптувати 
схему внесення 
КОНВІЗО® 1 
до окремих 
випадків?

Максимальна доза для внесення  
протягом сезону: 1 л/га

Максимальна доза для внесення  
протягом сезону: 1 л/га

Бакова суміш 
традиційних 
гербіцидів

Суміш кла-
сичних гер-
біцидів для 
досходово-
го внесення

1 л/га 
КОНВІЗО® 1 
фаза розвитку 
лободи - максимум 
2 пари справжніх 
листків

Наявність видів 
Вероніки, або 
антирезистентна 
стратегія

Посуха,  
перерослі бур’яни, 
антирезистентна 
стратегія

0,5 л/га 
КОНВІЗО® 1 
2 справжніх листки 
на лободі

Баковий партнер

0,5 л/га 
КОНВІЗО® 1 
2 справжніх листки 
на лободі

Баковий партнер

Мінімальний інтервал 
10 днів

0,5 л/га 
КОНВІЗО® 1

2-е внесення 2-е внесення

Мінімальний інтервал між 
обробками: 10 днів

2 справжніх 
листки на 
лободі 

(Chenopodium 
album)

сім'ядолі

1-е внесення

За необхідності проведення міжрядного обробітку такий обробіток має 
проводитись за 3-4 дні перед внесенням КОНВІЗО® 1, щоб зменшити 
період ослабленої ґрунтової дії гербіциду через зруйнований «екран».

0,5 л/га 
КОНВІЗО® 1

1-е внесення

2 справжніх 
листки на 
лободі 

(Chenopodium 
album)

сім'ядолі

прилипач МЕРО, 1л/га

Баковий партнер

прилипач МЕРО, 1л/га

Баковий партнер



20 21

В
н

ес
ен

н
я 

ге
р

б
іц

и
д

у 
К

О
Н

В
ІЗ

О
®
 1

КОНВІЗО® СМАРТ - Посібник / Внесення гербіциду КОНВІЗО® 1КОНВІЗО® СМАРТ - Посібник / Внесення гербіциду КОНВІЗО® 1

■■ Після обробки бур’яни 
припиняють ріст, але 
для того, щоб ознаки дії 
гербіциду стали помітні, 
потрібно більше часу.

Симптоми на бур'яні:

■■ Потрібно трохи більше 
часу, щоб ознаки дії 
гербіциду стали помітні  
(в т. ч. пожовтіння і 
в’янення бур’янів).

■■ Перші ознаки дії гербіциду 
будуть помітні приблизно 
через 5-7 днів.

■■ Значні ознаки дії гербіциду 
та відмерлі бур’яни 
будуть помітні приблизно 
через 7-12 днів після 
обприскування. Повне 
відмирання може тривати 
до 3 тижнів, в залежності 
від погодних умов.

День обробки

11 днів після обробки

21 день після обробки

КОНВІЗО® 1 – системний гербіцид, що вбирається 
рослиною та переміщується по ній. Потрібно декілька 
днів, щоб симптоми проявилися.

Коли будуть 
помітні перші 
ознаки дії 
гербіциду 
КОНВІЗО® 1?

■■  Тривалість ґрунтової дії КОНВІЗО® 1 зазвичай 
від 10 до 20 днів після внесення.

■■ Ґрунтова дія КОНВІЗО® 1 у більшості випадків 
триває на 5-10 днів довше, ніж у класичних 
гербіцидів.

■■  На тривалість ґрунтової дії можуть впливати: 
тип ґрунту, органічна речовина, ґрунтова 
волога, температура ґрунту та повітря.

Яка тривалість 
ґрунтової дії 
гербіциду 
КОНВІЗО® 1?

Гумус 

високий

Ґрунтова дія

Ґрунт

вологий

Температура

висока

Гумус 

низький

Ґрунт

сухий

Температура

низька
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■■ Амброзія полинолиста (Ambrosia artemisifolia) 
■■ Берізка польова (Cirsium arvense, з насіння)
■■ Канатник Теофраста (Abutilon theophrasti)
■■ Лобода біла (Chenopodium album)
■■ Переліска однорічна (Mercurialis annua)
■■ Петрушка собача (Aethusa cynapium)
■■ Підмаренник чіпкий (Galium aparine)
■■ Повитиця польова (Cuscuta campestris)
■■ Портулак городній (Portulaca oleracea)
■■ Ромашка лікарська (Matricaria chamomilla)
■■ Щириця звичайна (Amaranthus retroflexus)
■■ Чутливі злакові
■■ Падалиця цукрових буряків

Для підвищення ефективності в 
особливих умовах (посуха, проблемні 
бур'яни, перерослі бур'яни) є декілька 
засобів:
■■ змішати із прилипачем МЕРО.
■■ змішати із класичними гербіцидами.
■■ вносити, чергуючи із класичними 
гербіцидами.

Головні проблемні бур'яни,  
які контролюються КОНВІЗО® 1:

Які проблемні 
бур'яни можна 
контролювати 
за допомогою 
КОНВІЗО® 1?

■■ Суха та холодна погода призводить до 
пониженого засвоєння гербіциду бур’яном.

■■ Класичні бурякові гербіциди листової 
активності в якості бакових партнерів 
підвищують гербіцидний ефект та є корисним 
заходом для запобігання виникненню 
резистентності у бур’янів.

■■ Якщо поява наступної хвилі бур’янів 
затримується, інтервал між 1-м і 2-м 
внесеннями варто збільшити.

Як максимізувати 
ефективність 
КОНВІЗО® 1 у 
несприятливих 
умовах?

Суха та холодна погода
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Майбутня ефективність починається 
сьогодні!

Метою має бути повне видалення 
цвітухи з поля.

■■ Оптимізуйте систему контролю бур’янів 
розумним поєднанням гербіцидного захисту та 
агротехнічних заходів.

■■ Максимізуйте тривалість ефективного 
використання системи КОНВІЗО® СМАРТ, 
застосовуючи стратегії проти виникнення 
резистентності у бур’янів.

■■ Мінімізуйте популяцію падалиці звичайного 
буряка та ретельно контролюйте цвітуху 
на СМАРТ-гібридах, щоб не створити нову 
популяцію падаличного буряка. 

Як зберегти 
ефективність 
системи  
КОНВІЗО® СМАРТ?

Підтримуйте максимальну потужність та стабільність 
системи КОНВІЗО® СМАРТ на своїх полях. Ваша 
стратегія охоплює всю сівозміну:

■■ При появі цвітушних рослин їх необхідно 
видаляти – як і на класичних гібридах.

■■ Найефективніше видаляти цвітуху на ранніх 
стадіях, перед тим, як насіння почне дозрівати.

■■ Всіма способами уникайте створення 
популяції падаличного буряка, що толерантний 
до АЛС-інгібіторів.

■■ Падалиця СМАРТ-гібридів не може 
контролюватися гербіцидом КОНВІЗО® 1 чи 
класичними гербіцидами.

Що я маю робити 
із цвітухою на 
СМАРТ-гібридах?

КОНВІЗО® СМАРТ – це можливість 
за один раз очистити ваше поле від 
падалиці звичайних буряків.

Вирвати цвітухну рослину перед 
тим, як насіння дозріє.

Із дозрілого насіння наступного 
року зійде падалиця буряка.
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Які культури 
можна сіяти після 
буряків системи 
КОНВІЗО® СМАРТ?

Які культури 
можна сіяти після 
буряків системи 
КОНВІЗО® СМАРТ?

Після 
пошкодження 
культури*

(напр заморозками, 
зливами) для 
пересіву цієї ж весни

■■  СМАРТ гібриди 
КВС

■■  Кукурудза 
(після оранки)

У звичайну 
сівозміну*

(восени)

■■  Озима пшениця

Звичайна сівозміна

(наступної весни, через рік після 
внесення КОНВІЗО® 1)

■■  Яра пшениця

■■  Ярий ячмінь

■■  Кукурудза

■■  Горох

■■  Боби

■■  Соя

■■  Картопля  
(період очікування 
1 рік)

■■  Ярий ріпак 
(період очікування 
1 рік)

■■  Гірчиця  
(на зелену масу)

після внесення КОНВІЗО® 1
Березень Квітень Травень [...] Вересень Жовтень Листопад [...] Березень Квітень
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Правильні заходи запобігання 
резистентності забезпечують тривалість 
та надійність системи КОНВІЗО® СМАРТ. 
Звертайтесь до вашого агронома 
консультанта або технічного експерта для 
подальшої інформації щодо запобігання 
резистентності.

Як правило, в умовах України залишений 
на полі або невикопаний буряк зиму не 
переживає. Але у зв'язку із потеплінням 
клімату (досить теплими зимами) в 
окремих регіонах України такі випадки ми 
вже відзначали.

Adapted according to Bayer Crop Science Deutschland GmbH
Source: Voting results from the Weed Resistance Global Symposium 2015

Чотири заходи найбільше відповідають 
інтегрованій системі контролю бур'янів:

Інтегрована 
система контролю 
бур'янів із 
КОНВІЗО® СМАРТ 
– як це працює?

Сівозміна

Застосування 
додаткових 

агротехнічних 
заходів 

контролю 

Контроль 
запасів 
насіння 

бур'янів у 
ґрунті

Використан-
ня бакових 

сумішей

Що я маю робити 
із тими рослинами 
буряка  
КОНВІЗО® СМАРТ , 
які перезимували?

Рослини буряка, що перезимували  
в ґрунті

■■ Якщо рослини буряка, що перезимував, 
продовжують вегетацію у наступній культурі 
сівозміни, контролюйте їх з використанням 
гербіциду не із групи АЛС-інгібіторів.

■■ Ми маємо запобігти утворенню насіння на 
таких рослинах.
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■■ В сівозміні використовуйте гербіциди 
із різними способами дії; обмежуйте 
використання гербіцидів групи АЛС-інгібіторів 
без бакових партнерів.

■■ Використовуйте в якості бакових партнерів 
гербіциди із груп не АЛС-інгібіторів.

■■ Використовуйте гербіцид відповідно до 
етикетки (повними нормами, відповідна фаза 
розвитку бур’янів тощо)

■■ Глибока обробка ґрунту (> 10 см) сприяє 
запобіганню виникнення резистентності.

Використовуйте КОНВІЗО® 1 згідно із рекомендаціями 
щодо запобігання виникненню резистентності у 
бур’янів.

Використовуйте правильні агротехнології.

Використовуйте заходи інтегрованої системи 
контролю бур’янів (агротехнічні, механічні та хімічні 
засоби).

Часте використання в сівозміні гербіцидів 
одинакового способу дії призводить до високого 
селективного тиску та підвищує ризик утворення 
резистентної популяції бур’янів.

Яких профілактичних 
заходів я можу вжити 
для запобігання 
виникненню 
резистентності у 
бур'янів?

Надмірне використання гербіцидів 
одинакового способу дії може 
спричинити виникнення бур'янів, 
стійких до гербіцидів.

Звичайна популяція Тривала селекція Резистентна популяція

Чому мені потрібно 
використовувати 
гербіциди із різними 
способами дії та 
бакові партнери не із 
групи АЛС-інгібіторів?
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Обстежте популяцію бур'янів на 
вашому полі і реагуйте відповідно:

Що я маю 
робити, якщо є 
підозри щодо 
резистентності 
бур'янів?

■■ Якщо насправді не виявили резистентних 
бур’янів - використовуйте КОНВІЗО® 1 згідно 
рекомендацій. З профілактичною метою 
використовуйте відповідний баковий партнер.

■■ Якщо резистентність підтвердилась:
■■ Визначте види бур’янів.
■■ Визначте альтернативний ефективний спосіб 
дії гербіциду.
■■ Застосовуйте КОНВІЗО® 1 у бакових сумішах 
тільки з тими гербіцидами, що ефективні 
проти резистентних бур’янів.

■■ Якщо виявиться, що контролювати 
АЛС-резистентність не можливо - не 
використовуйте КОНВІЗО® 1.

■■ Зверніться до співробітника компанії КВС для 
відбору зразків підозрілих бур’янів.

Дійте відповідально та зберігайте 
продуктивність ваших полів із 
КОНВІЗО® СМАРТ.

Застереження щодо юридичної 
відповідальності

Використовуйте засоби захисту рослин 
безпечно. Завжди перед використання 
продукту уважно прочитайте його етикет-
ку та інструкцію. Звертайте увагу на потен-
ційні ризики та виконуйте застереження 
щодо безпеки на етикетці, та інші необхідні 
заходи безпеки. Інформація, що міститься 
у цій Інструкції з використання, адресова-
на користувачам із різних країн і має лише 
інформативну мету. Інструкція з викори-
стання не є комерційною пропозицією і не 
повинна сприйматися як комерційна про-
позиція. Будь ласка, візьміть до уваги, що 
інформація в Інструкції може підпадати під 
законодавчі регулювання, обмеження або 
заборони у певних країнах. Продукти мо-
жуть бути недоступними у певних країнах, 
а зареєстровані способи, норми, терміни 
використання, торгові марки чи формуля-
ції продуктів у різних країнах можуть від-
різнятися. Для отримання точної інформа-
ції про продукт та рекомендацій щодо його 
застосування, звертайтесь, будь-ласка, до 
компанії КВС чи представництва компанії 
КВС у вашій країні.
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Якщо у Вас виникли питання щодо використання 
системи КОНВІЗО® СМАРТ, телефонуйте

Відповідальні представники компанії «КВС-Україна»:

Начальник відділу 
агросервісу 
департаменту 
цукрових буряків

Новак 
Андрій Богданович

+38 050 414 69 83

Агроном-консультант 
відділу агросервісу 
цукрових буряків
(Вінницька, центральні 
та східні області)

Качалапа  
Валентин Миколайович

+38 050 304 66 25

Агроном-консультант 
відділу агросервісу 
цукрових буряків
(західні області)

Ничипорук  
Михайло Дмитрович

+38 050 313 86 87

Відповідальні представники компанії «Байєр»:

Менеджер з 
маркетингу по 
цукровим бурякам

Каменєв  
Олександр Юрійович

+38 050 386 74 43

Технічні експерти компанії «Байєр»:

Південий Регіон 
(Херсон,  
Миколаїв, Одеса, 
Кропивницький)

Коцур  
Валентина Олександрівна

+38 095 273 47 42

Східний Регіон (Харків, 
Дніпро, Запоріжжя)

Турчинов  
Олександр Євгенійович

+38 050 468 59 89

Центральний Регіон 
(Черкаси, Полтава, 
Суми, Чернігів)

Железков  
Володимир Сергійович

+38 050 369 89 15

Центрально-Західний 
Регіон (Київ, Вінниця, 
Житомир)

Коваленко  
Михайло Іванович

+38 050 463 97 71

Західний Регіон  
(Рівне, Тернопіль, 
Львів, Хмельницький,  
Івано-Франківськ) 

Танасов  
Сергій Станіславович

+38 095 285 19 83




