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Діючі речовини

ципроконазол - 80 г/л +
азоксистробін- 200 г/л

Препаративна форма

концетрат суспензії

Реєстрація на культуру

пшениця озима та яра

Світовий досвід використання

ячмінь, соняшник, ріпак, соя,
цукрові буряки

Спектр дії

широкий спектр захворювань

Норма витрати робочого розчину

150-300 л/га

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Азоксистробін – діюча речовина із класу стробілуринів, характеризується широким спектром активності проти
збудників хвороб різних сільськогосподарських культур. Діє одразу на 4 групи патогенних грибів: аско-, базидіо-,
дейтеро- та ооміцети, проявляє пролонговану профілактичну дію. Діюча речовина препарату формує у восковому
шарі листя запаси д.р так звані депо, саме завдяки ним лист надійно захищений від зараження спорами, що літають. Пригнічується проростання спор та конідій гриба, не дозволяючи інфекції прониками в рослину.
Ципроконазол – системна діюча речовина із захисною, лікувальною та викорінюючою дією із групи триазолів.
Характеризується специфічною активністю проти іржастих грибів. Інгібує біосинтез стеринів, у тому числі ергостеролу, у клітинах грибів.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
Поєднання двох діючих речовин різних класів забезпечує високу ефективність проти
широкого спектру хвороб
Швидка лікувальна і тривала профілактична дія
Забезпечує захисну дію протягом 2-3 тижнів
з моменту застосування

Стійкість до змивання
дощем
Ідеальний для профілактичних обробок та
на ранніх стадіях розвитку хвороб
Допомагає культурі протистояти абіотичним стресам та сформувати максимальний
урожай

Покращує процеси фотосинтезу та дихання,
регулює гормональний баланс та азотний
обмін у рослин

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

СА ДЖУДОКС
ФУНГІЦИД

Шкідливий об’єкт

Норма
витрати
препарату

Пшениця
озима та яра

Борошниста роса, септоріоз листя та колосу, іржа
(види), жовта плямистість (піренофороз), альтернаріоз

0,5-0,75
л/га

2

Сітчаста, смугаста, темно-бура, облямівкова
плямистість, іржа (види), борошниста роса, септоріоз

0,5-0,75
л/га

2

Склеротиніоз, борошниста роса, фузаріоз, іржа,
переноспороз, септоріоз, альтернаріоз

0,5-0,75
л/га

Соняшник

Склеротиніоз, сіра гниль, фомопсис, фомоз, іржа,
несправжня борошниста роса, септоріоз, альтернаріоз

0,5-1,0
л/га

Цукровий
буряк

Церкоспороз, борошниста роса, пероноспороз, іржа,
рамуляріоз

0,5 – 0,75
л/га

2

Кукурудза

Фузаріоз, гельмінтоспоріоз та інші плямистості

0,75-1,0
л/га

2

Ячмінь
озимий
та ярий
Соя

Двокомпонентний препарат, який поєднує фунгіцидну дію на
збудників захворювань та фізіологічну дію на зернових колосових
культурах. Використовується для боротьби з борошнистою росою,
септоріозом, піренофорозом та іржею на пшениці

4
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Спосіб, час
обробки,
обмеження

Обприскування
в період
вегетації або за
появи перших
симптомів
захворювання

Кратність
обробки

2
2

5

ПРОФЕСІЙНИЙ
КЛІНІНГ
БУР’ЯНІВ

Діючі речовини

хізалофоп-п-етил - 200 г/л

Препаративна форма

концетрат емульсії

Реєстрація на культуру

соя

Світовий досвід використання

соняшник, ріпак, цукровий буряк

Спектр дії

однорічні та багаторічні злакові бур’яни

Норма витрати робочого розчину

150-300 л/га

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Хізалофоп – П – етил – блокує синтез ліпідів та жирних кислот у точках росу та зонах меристематичної активності
у листі, стеблах та кореневій системі бур’янів. Має високу системність, швидко переміщається в кореневу систему та зону росту бур’янів і призводить до їхньої загибелі.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
Препарат володіє високою гербіцидною
ефективністю у боротьбі з однорічними і
багаторічними злаковими бур’янами та падалицею культурних злаків

Відсутня післядія препарату на наступні
культурні рослини у сівозміні
Може використовуватися за понижених
температур (від +7°С на момент обробки) і
у широкому діапазоні фаз росту сільськогосподарських культур і бур’янів

Ефективність препарату не знижуються
при випаданні опадів, через дві години
після внесення
Знищує підземну частину злакових бур’янів та запобігає можливості повторного
відростання

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ
Шкідливий об’єкт

Норма
витрати
препарату

Спосіб, час обробки, обмеження

Кратність
обробки

Однорічні злакові бур’яни

0,4-0,75
л/га

Обприскування в період вегетації
культури (у фазі 2-4 листків
бур’янів)

1

Багаторічні злакові бур’яни

0,7 – 1,0
л/га

Обприскування в період вегетації
культури (за висоти бур’янів
10-15 см)

1

Однорічні злакові бур’яни

0,5-0,75
л/га

У фазі 2-4 справжніх листків
культури

1

Ріпак

Багаторічні злакові бур’яни,
Однорічні злакові бур’яни

0,5-1,0
л/га

У фазі 3-5 листків у бур’янів

1

Цукровий
буряк

Багаторічні злакові бур’яни,
Однорічні злакові бур’яни

0,5 – 0,75
л/га

Однорічні злакові: у фазі 2-4
листків у бур’янів; Багаторічні
злакові: за висоти бур’янів 10-15 см

1

Культура

Соя

Соняшник

СА КВИЗАГРАМ
ГЕРБІЦИД
Селективний післясходовий гербіцид для боротьби з однорічними
та багаторічними злаковими бур’янами на посівах зернобобових
культур
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VIP ZONE
ТІЛЬКИ ДЛЯ
КУЛЬТУРНИХ
РОСЛИН

Діючі речовини

тербутилазин, 187,5 г/л +
S-метолахлор, 312,5 г/л

Препаративна форма

концентрат суспензії

Реєстрація на культуру

кукурудза

Світовий досвід використання

сорго, соняшник, соя

Спектр дії

однорічні злакові та дводольні бур’яни

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

МЕХАНІЗМ ДІЇ
S–метолахлору – інгібітор процесів біосинтезу ліпідів та жирних кислот, діє на етапі проростання бур’янів, порушуючи процеси поділу клітин і блокуючи початкові стадії мітозу. У злакові бур’яни препарат потрапляє через
колеоптиль, у дводольні — через коріння і сім’я ядолі. Завдяки цьому бур’яні гинуть ще до появи сходів.
Тербутилазин – абсорбується корінням за грунтового застосування та листям бур’янів, переміщується акропетально по ксилемі, накопичуючись у верхівкових меристемах, інгібує транспорт електролітів у рецепторах фотосистеми ІІ, блокується реакію Хілла та фотоліз води, руйнує хлоропласти та пригнічує процеси фотосинтезу,
призупиняється дихання порушується енергетичний баланс, що призводить до загибелі шкодочинних об’єктів.
Препарат сумісний з більшістю інших пестицидів. Проте в кожному конкретному випадку при застосуванні в бакових сумішах необхідна попередня перевірка на фізико-хімічну сумісність змішуваних компонентів.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
Синергізм двох діючих речовин забезпечує ефективну дію препарату

Відсутність резистентності та післядії
препарату

Гнучкість застосування – досить широке
«технологічне вікно» застосування

Стабільний грунтовий екран – захист посівів до 10 тижнів

Широкий спектр контролю однорічних видів бур’янів та низки найважливіших дводольних бур’янів з періодом захисної дії
6-8 тижнів

Висока економічна
віддача

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ
Культура

СА ТЕРБУКЛІН
ГЕРБІЦИД

Кукурудза

Сорго

ґрунтовий гербіцид для захисту кукурудзи від однорічних
злакових та дводольних бур’янів. Пригнічує пирій повзучий
і чистець болотний

Шкідливий об’єкт

Соняшник**

Соя**

Однорічні злакові та дводольні
бур’яни

Норма
витрати
препарату

Спосіб, час обробки, обмеження

Кратність
обробки

4,0–4,5
л/га

Обприскування ґрунту до посіву,
після посіву або по сходах у фазах
від 3 до 5 листків у культури

1

4,5 л/га

Обприскування ґрунту до
сівби, після сівби або по сходах
у фазі 3-5 листків культури
(обов’язковою умовою є обробка
насіння сорго антидотом)

1

3,0 - 4,0
л/га
3,0 - 4,5
л/га

1
Обприскування ґрунту до сходів
культури
1

** На легких (слабогумусних) ґрунтах рекомендується зменшувати норму внесення препарату до 3,0 л/га.
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ОДРАЗУ ВИДНО ХТО
В ПОЛІ ГОСПОДАР

Діючі речовини

нікосульфурон 40 г/л

Препаративна форма

концентрат суспензії

Реєстрація на культуру

кукурудза

Спектр дії

однорічні та багаторічні злакові та деякі
дводольні бур’яни

Норма витрати робочого розчину

100-200 л/га

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Нікосульфурон – має відмінну проникну властивість, швидко поширюється по всім системам життєзабезпечення
шкодочинних об’єктів , пересувається по флоемі та ксилемі, блокує синтезування молекул ацетолактатсинтази,
яка приймає участь в синтезі незамінних амінокислот лейцину, ізолейцину і валіна, інгібуючи обмін основних
жирних кислот. Порушує перетворення протеїнів та нуклеїнових кислот веде до припинення поділу клітин, що
зупиняє ріст бур’янів. Після внесення через 4-6 годин зупиняється ріст бур’янів, за 7-10 днів набувають червоно-бурого відтінку і поступово гинуть. Повна загибель бур’янів настає на 7-20 день, залежно від погодних умов та
видового складу бур’янів.
Препарат сумісний з більшістю пестицидів, однак в кожному окремому випадку слід проводити тест на сумісність.
Не рекомендується робити бакові суміші з фосфорорганічними інсектицидами. Не застосовувати з гербіцидами
на основі 2,4 Д так як у злакових бур’янів виявляється резистентність до цієї суміші. Не проводити механічну
обробку протягом 2 тижнів до та після внесення препарату. Не рекомендується вносити препарат на посівах батьківських ліній без попереднього тестування на фітотоксичність.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
Період захисної дії складає
1-1,5 місяців

Ефективна дія проти злакових та деяких
дводольних бур’янів, включаючи багаторічні що проростають з насіння та кореневищ

Не вимагає додавання поверхнево-активних речовин

Висока селективність до культури та можливість застосування у широкому діапазоні
фаз розвиту кукурудзи

Висока стійкість до
змивання дощем

Вдалий партнер для
бакових сумішей
Відсутність післядії у сівозміні на наступні
культури

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

СА НІКОСТАР

Кукурудза

ГЕРБІЦИД
Селективний гербіцид для захисту посівів кукурудзи від
однорічних та багаторічних злакових, а також деяких
дводольних бур’янів
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Шкідливий об’єкт

Норма
витрати
препарату

Спосіб, час обробки, обмеження

Кратність
обробки

Однорічні та багаторічні злакові та
деякі дводольні бур’яни

1,0-1,25
л/га

Обприскування посівів у фазі 4-10
листків культури

1

ХУК ЗЛІВА,
ХУК СПРАВА
І НІЯКИХ
БУР’ЯНІВ

Діючі речовини

флорасулам- 6,25 г/л +
2 етилгексиловий ефір 2,4–Д - 452,5 г/л

Препаративна форма

суспензійна емульсія

Реєстрація на культуру

озима пшениця

Світовий досвід використання

ячмінь, жито, кукурудза, сорго

Спектр дії

однорічні та багаторічні дводольні бур’яни

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

МЕХАНІЗМ ДІЇ
Етилгексиловий ефір 2,4 Д – завдяки рухомій ефірній формі швидко поглинається листям, коренями та проростками чутливих видів бур’янів та переміщається у точки росту. Діюча речовина відноситься до гербіцидів ауксинового типу, які при попаданні на шкодочинний об’єкт накопичується та порушує процеси метаболізму азоту
та синтезу ферментів. Діє на меристематичні тканини точок росту, гальмує процес фотосинтезу та перешкоджає
процесу ділення їх клітин.
Флорасулам – належить до групи тріазолпірімідинів, що пригнічують ацетолактатсинтетазу, основний фермент
в біосинтезі незамінних амінокислот, лейцину, ізолейцину та валіну. Після обробки швидко проникає в рослину
через листя і коріння, переміщається по провідним пучкам ( флоема, ксилема) до точки росту. Через добу після
застосування бур’яни припиняють ріст і розвиток. Спочатку спостерігаються хлорози і знебарвлення жилок, а
згодом і некроз листя.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
Відсутність післядії за рахунок швидкої
деградації препаратів у грунті

Розширений спектр контрольованих бур’янів, особливо таких як лобода біла, паслін
чорний, підмаренник чіпкий, ромашка не
пахуча, роман польовий

Можливість застосування при температурі
від + 5 °С

За рахунок двох діючих речовин із різним
механізмом дії забезпечується найкращий
гербіцидний ефект
Контроль всіх видів падалиці
соняшника

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ
Норма
витрати
препарату

Спосіб, час обробки, обмеження

Кратність
обробки

0,4-0,6
л/га

Під час вегетації, від початкуфази
кущення до другого міжвузля
культури

1

0,4-0,6
л/га

Під час вегетації, від початкуфази
кущення до виходу втрубку
культури

1

Кукурудза

0,4-0,6
л/га

Під час вегетації, у фазах від3-х до
5 листківвключно у культури

1

Сорго

0,4 л/га

Під час вегетації у фазах від3-х до 5
листків у культури

1

Культура

Шкідливий об’єкт

Пшениця
озима*
і яра, ячмінь
озимий і
ярий, жито,
тритикале

СА ХУК
ГЕРБІЦИД

Просо

Післясходовий гербіцид системної дії, що ефективно знищує
однорічні дводольні та багаторічні коренепаросткові бур’яни
у посівах зернових культур

Однорічні та деякі багаторічні
дводольні бур’яни

Внесення препарату в більш пізні фази розвитку культурних рослин може призвести до їх фітотоксичності.
Обприскування рекомендується проводити вранці або у вечірній час.
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ЗАХИСТИ ПОЛЕ
ДЛЯ МАЙБУТНІХ
УРОЖАЇВ

Діючі речовини

калійна сіль гліфосату – 663 г/л,
у кислотному еквіваленті – 540 г/л

Препаративна форма

розчинний концентрат

Застосування

поля призначені під посів с/г культур, землі
не сільськогосподарського призначення,
десикація

Спектр дії

однорічні та багаторічні бур’яни

Норма витрати робочого розчину

100-250 л/га

МЕХАНІЗМ ДІЇ
СА Гліфоклін – проникає в рослини через листя та стебла і переноситься по всім органам. Діюча речовина блокує
синтез ароматичних амінокислот зокрема фенілаланіну і тирозину, змінює проникність клітинних мембран, що
веде до руйнування клітинних структур, також блокується фотосинтез та дихання у рослин, що в результаті призводить до по повної їх загибелі, у тому числі кореневої системи.. На ультраструктурному рівні відбувається руйнування оболонок хлоропластів, набубнявіння ендоплазматичного ретикулуму і прогресуючий розпад мембран.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
Пригнічує синтез ароматичних амінокислот
і цим викликає швидку загибель рослини

Добре розподіляється на поверхні листя та
швидко проникає у надземні органи рослини, а також у кореневу систему

Максимальний гербіцидний ефект за рахунок підвищеної гігроскопічної активності
калійної солі та оптимального вмісту високоефективного емульгатора

Виняткова формуляція забезпечує швидкий візуальний ефект контролю бур’янів
Істотно знижує загальну забур’яненість
полів і зводить до мінімуму кількість агротехнічних заходів направлених на боротьбу з бур’янами

Препарат не проявляє залишкової активності в грунті, тому не впливає на культури,
що будуть посіяні після обробки

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ

СА ГЛІФОКЛІН

Шкідливий об’єкт

Норма
витрати
препарату

Спосіб, час обробки,
обмеження

Кратність
обробки

Поля, призначені
під посів ярих
зернових,
овочевих,
картоплі,
технічних (в т.ч.
льон), олійних,
баштанних
культур

Однорічні злакові
та дводольні бур’яни
Багаторічні злакові
та дводольні бур’яни

2,0 – 4,0
л/га

Обприскування вегетуючих
бур’янів наприкінці літа або
восени у після збиральний
період

1

Однорічні та багаторічні злакові та
дводольні бур’яни

2,0 – 4,0
л/га

Обприскування бур’янів у
період їх активного зростання

1

Листяні дерево-чагарникові
породи

2,0 – 5,0
л/га

Обприскування небажаної
рослинності, що вегетує

1

Усі види небажаних трав’янистих
рослин

2,0 – 5,0
л/га

Обприскування небажаної
рослинності, що вегетує

1

Пари

ГЕРБІЦИД
Системний гербіцид суцільної дії, який проникає в бур’яни через
листя та інші зелені частини, недозрілу деревину і незарубцьовані
порізи. Блокує синтез ароматичних амінокислот, що призводить
до ураження точок росту та до повного відмирання надземних та
підземних органів
14
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Сінокоси та
пасовища при їх
окультуренні
Землі несільськогосподарського
призначення
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ЗБИРАЙ УРОЖАЙ
ДО ОСТАННЬОГО
ЗЕРНЯТКА

Діючі речовини

дикват дибромід - 200 г/л

Препаративна форма

рідкий концентрат

Культури

соняшник, зернові, соя, ріпак, горох, сорго

Спектр дії

десикація посівів с/г культур

Норма витрати робочого розчину

200-300 л/га,
50-70 л/га – авіаційним методом

МЕХАНІЗМ ДІЇ
СА Джеб потрапляючи на зелені частини рослини порушує фізично та біохімічні процеси, швидко поглинається
листовою поверхнею та безпосередньо впливає на процеси фотосинтезу, що відбуваються в хлоропластах під
дією сонячного світла. В листку дикват перетворюються на вільні радикали, після чого кисень знову перетворює
їх на високоактивні супероксиди, що, в своєю чергу, спричинює руйнування клітинної оболонки та витік води
(клітинного соку) з клітин рослин, і як результат послаблюється водоутримуюча здатність тканин.

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
Висококонцентрована формуляція з підвищеним вмістом дикват-іонів – активної
робочої частини
Комбінація сурфактантів у формуляції
препарату гарантує оптимальну фракцію
краплі під час внесення
Прискорює дозрівання і робить його рівномірним по всіх органах рослини, що дозволяє провести збирання в ранні терміни в
будь-яких погодних умовах

Значно знижує вологість насіння, тим самим зменшуючи витрати на сушіння
Зупиняє розвиток та поширення хвороб
(біла та сіра гниль соняшника, фітофтороз
картоплі)
Не впливає на якісні показники
насіння
Швидко розкладається у ґрунтовому профілі не проявляючи впливу на наступні
культури у сівозмінні

Надзвичайно швидка дія ( не змивається
опадами вже через 30 хв. після обробки)

РЕГЛАМЕНТИ ЗАСТОСУВАННЯ
Норма
витрати
препарату

Спосіб, час обробки, обмеження

Кратність
обробки

Соняшник

2,0-3,0
л/га

Обприскування посівів у фазі початку побуріння
кошиків

4-6

Зернові

1,5-2,0
л/га

Обприскування посівів за 2 тижні до збирання за
вологості зерна не більше 30%

10

Соя

2,0-3,0
л/га

Обприскування посівів у фазу початку побуріння
бобів нижнього і середнього ярусів у культури

6

Ріпак ярий та озимий

2,0-3,0
л/га

Обприскування посівів при побурінні 70 % стручків
культури

5-10

Горох

2,0-3,0
л/га

Обприскування у період пожовтіння нижніх стручків
та за вологості зерна до 45%

7

Люцерна (насіннєві посіви)

3,0 л/га

Обприскування при побурінні 85-90% бобів

7

Сорго (насіннєві посіви)

4,0 л/га

Обприскування у період воскової стиглості насіння

4-6

Культура

СА ДЖЕБ
ГЕРБІЦИД, ДЕСИКАНТ
Універсальний контактний десикант суцільної дії для
підсушування рослин перед збиранням урожаю
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ПРОГРАМИ ЗАХИСТУ РОСЛИН

ЗАХИСТ РІПАКУ

ЗАХИСТ КУКУРУДЗИ
СА Тербуклін
4,5 л/га
СА Гліфоклін
2-4 л/га

Посів

09-11

12

13

2-й
лист

Всходи

15

3-5-й
лист

17

6-й
лист

32-34

7-й
лист

Трубкування

53

69

Поява
суцвіття

79

Цвітіння

Налив,
молочна
стиглість

89
Повна
стиглість

СА Джудокс
0,5 -0,75 л/га

СА Гліфоклін
2-3 л/га

21

25

29

30

31

32

37

51-59

61-69

71

75-86

91

Начало
кущення

Середина
кущення

Кінець
кущення

Вихід у
трубку

1-е
міжвузля

2-е
міжвузля

Прапорцевий
листок

Колосіння

Цвітіння

Молочна
стиглість

Воскова
стиглість

Повна
стиглість

ЗАХИСТ СОНЯШНИКУ
СА Джудокс
0,5 -0,75 л/га

СА Джеб
2-3 л/га

СА Тербуклін
4,5 л/га

СА Гліфоклін
2-3 л/га

СА Гліфоклін
2-4 л/га

00
До посіву

18

Посів

00

07

13

19

Посів

Проростання

Сімялодь

3-4 спр.
листка

21

21-30

31-39

Розетка

9 спр.
листка

Ріст
стебла

59-61

57-59

Бутонізація

Початок
цвітіння

63-65

77

87

Цвітіння

Утв.
стручків

Повна
стиглість

05
Проростання

10
Сімялодь

12

14

1 – пара
листків

2-3 –
пара
листків

18
4 – пара
листків

57
Бутонізація

СА Джеб
2-3 л/га

СА Тербуклін
4,5 л/га

СА Джеб
2-3 л/га

СА Хук
0,4 -0,6 л/га

2,3
листка

СА Гліфоклін
2-3 л/га

ЗАХИСТ СОЇ

ЗАХИСТ ПШЕНИЦІ

11-13

СА Джеб
2-3 л/га

СА Квизиграм
0,4-0,75 л/га

СА Хук
0,5 л/га

00
До посіву

СА Джудокс
0,5 -0,75 л/га

СА Нікостар
1,25 л/га

59-61

89

92

Початок
цвітіння

Початок
побуріння
кошика

Повна
стиглість

СА Джудокс
0,5 -0,75 л/га

СА Гліфоклін
2-4 л/га

До посіву

СА Гліфоклін
2-3 л/га

СА Квизиграм
0,4-0,75 л/га

00

08

10

12

Посів

Проростання

Всходи

1-3 – пара
листків

51-79
Бутонізація

Цвітіння

Утворення
бобів

92
Формування
бобів

Повна
стиглість

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС
ТОВ Спектр-Агро
Київська обл., м. Обухів, вул. Промислова, 20
(067) 219 06 32 приймальна
agro@spectr-agro.com
shop.spectr-agro.com | www.spectr-agro.com | www.spectrum.ua

РЕГІОНАЛЬНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА

Вінницьке предстравництво
21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 4, оф. 309
+38 067 659 13 78

Кіровоградське представництво
25015, м. Кропивницький,
пл. Дружби Народів, 3.
+38 067 405 69 67

Рівненське представництво
33013, м. Рівне,
вул. Князя Володимира, 75
+38 067 322 25 68

Волинське предстравництво
43005, м. Луцьк, вул. Грушевського, 30.
+38 0332 77 00 03, +38 067 501 84 59

Лозівське представництво
64602, Харківська обл., м. Лозова,
вул. Павлоградська, буд. 15
+38 067 443 42 29

Сумське представництво
40000, м. Суми, вул. Кооперативна, 19
+38 0542 60 01 36, +38 067 822 55 10

Дніпропетровське представництво
51200, м. Новомосковськ,
вул. Гетьманська, 40а
+38 0569 69 62 82, +38 067 217 99 98
Житомирське представництво
10029, м. Житомир,
вул. Малинська,4.
+38 0412 41 93 44, +38 067 657 70 15
Запорізьке представництво
69002, Запоріжжя,
вул. Олександрівська, 84 оф. 412
+38 067 504 05 68
Івано-Франківське предстравництво
76011, м. Івано-Франківськ,
вул. Коновальця, 229-У,перший поверх,
адміністративний корпус А-2
+38 067 110 40 02
Київське представництво
08703, м. Обухів, Київська обл.,
вул. Київська 127.
+38 067 657 02 49

Луганське представництво
93400, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк,
вул. Богдана Ліщини, буд. 2-К.
+38 067 232 84 15
Львівське представництво
80461, Львівська обл.,
смт. Запитів, вул. Київська, 236.
+38 067 824 21 24
Миколаївське представництво
Миколаївська область,
м. Первомайськ,
вул. Достоєвського Федора, 2-д/1.
+38 067 448 38 79

Тернопільське представництво
47722, с. Великі Гаї, вул. Підлісна, 27
+38 0352 22 51 19, +38 067 537 11 61
Харківське представництво
63600, смт. Шевченкове, вул. Центральна, 39
+38 067 547 77 03
Херсонське представництво
73008, м. Херсон, Бериславське шосе, 29
+38 067 402 80 91
Хмельницьке представництво
29008, м. Хмельницький,
проспект Миру 94/1.
+38 0382 67 09 99, +38 067 235 40 48

Одеське представництво
65031, м. Одеса,
вул. Новомосковська дорога, 19
+38 0482 39 47 00, +38 067 548 63 83

Черкаське представництво
18034, м. Черкаси, вул. Онопрієнко, 10.
+38 0472 55 09 88, +38 067 445 40 37

Полтавське представництво
36000, м. Полтава, вул. Тевелєва, 2
+38 0532 50 80 53, +38 067 445 40 52

Чернігівське представництво
41600, Сумська обл., м. Конотоп,
вул. Генерала Тхора, 148.
+38 067 445 53 75

