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Компанія ТОВ «СТОП! Кукарача» є одним із провідних компаній на ринку ПЕСТ 

КОНТРОЛЮ України. Компанія представлена філіями у 13 областях України, налічує 30+ спеціалістів, 

які пройшли міжнародні навчання, здали атестацію та отримали міжнародні сертифікати. 

Портфель клієнтів компанії налічує більше одної тисячі клієнтів на постійному регулярному 

обслуговуванні.

Компанія ТОВ» СТОП! Кукарача» надає фумігаційні послуги, включаючи фумігацію елеваторів,

обробку вантажів, завантажених у морські судна, баржі та контейнери, у портах та логістичних

центрах по всій країні. 

Методика та звітність послуг «Стоп! Кукарача», відповідають суворому національному та 

міжнародному законодавству, передовій практиці та загальноприйнятим стандартам якості та 

безпеки.

Наші послуги з фумігації, які є ефективними та надійними на всіх етапах ланцюга.

ПРО КОМПАНІЮ

СТОП! КУКАРАЧА 2YOUR TRUSTED BRAND SINCE 2017СТОП! КУКАРАЧА 2YOUR TRUSTED BRAND SINCE 2017



Компанія "СТОП! Кукарача" є прихильником та дотримується у  роботі методики, 

правил та вимог BPCA (Британської Асоціації Пест Контролю), EPA (Управління з Охорони 

Навколишнього Середовища США), CDC (Центри з контролю та профілактики захворювань) -

проведення дезінфекційних заходів. 

Вимоги та норми цих організацій є трендом та законом світового ринку Пест 

Контролю, санітарії та гігієни, забезпечують ефективні та безпечні рішення проблем зі шкідниками, 

профілактичні заходи, моніторинг активності. Дотримуючись такої процедури ми гарантуємо, клієнтам, 

відповідність міжнародним стандартам безпечності, у процедурах Pest Control.

Наші клієнти регулярно проходять міжнародні аудити  BRC Food, IFS, HALAL, BRC 

Packing, на підтвердження відповідності. Також, аудити торгових мереж, перевірки 

держпродспоживслужби, без зауважень по системі контролю за шкідниками. Супровід спеціаліста 

компанії "Стоп! Кукарача" під час аудитів є однією з переваг системи контролю "STOPpest". Ви, можете 

бути впевнені у якості обслуговування на 100%! 

ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ

СТОП! КУКАРАЧА 3YOUR TRUSTED BRAND SINCE 2017СТОП! КУКАРАЧА 3YOUR TRUSTED BRAND SINCE 2017



СЕРТИФІКАЦІЯКУРСИ НАВЧАННЯ

• "Pest Control" • "Food Hygiene and Safety for 

Manufacturing"

• "COVID-19 Essentials: Infection 

Prevention & COSHH Training For 

Cleaning"

• "Supervising Food Safety in 

Retail"

• "HACCP Training"

• "BRS Training"

Спеціалісти компанії "СТОП! Кукарача", регулярно проходять міжнародні навчання. Компанія запровадила стандарти, 

зокрема, екологічний ISO 14001 та системи менеджменту ISO 9001.

Навчальні курси розроблено разом із професіоналами безпеки харчових продуктів, перевірено провідним аудитором, 

затвердженим BRCGS, Акредитовано CPD та схвалено RoSPA. Схвалено Institute of Hospitality.

КВАЛІФІКАЦІЯ
СТАНДАРТИЗАЦІЯ

• "TACCP Training Course"

• "Good Manufacturing Practice (GMP) 

Training"

• "COVID-19 Essentials: Infection 

Prevention & PPE"

• "Control of Substances Hazardous to 

Health (COSHH) Training Course"

Методика роботи забезпечує відповідність Регламенту ЄС (ЄС) № 852/2004  про гігієну харчових продуктів

СТОП! КУКАРАЧА 4YOUR TRUSTED BRAND SINCE 2017СТОП! КУКАРАЧА 4YOUR TRUSTED BRAND SINCE 2017



ФУМІГАЦІЯ ТОВАРІВ, 
СИРОВИНИ ЩО 
ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

ФУМІГАЦІЯ ПІД ЧАС АБО 
ПЕРЕД ВІДПРАВЛЕННЯМ

ФУМІГАЦІЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА 

ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ

• Фумігація упакованої та 

насипної продукції 

(наприклад, зернових, 

какао, кави, арахісу, 

бобових, тютюну) у 

силосах та складах

• Фумігація порожніх 

резервуарів

• Фумігація вантажів, 

завантажених у баржі, 

судна, контейнери, поїзди 

та вантажні автомобілі

• Пивоварні, 

борошномельні 

заводи, солодові

Фумігація - це складна діяльність із великою кількістю змінних, яку потрібно враховувати, для безпечного та ефективного 

проведення. "СТОП! Кукарача" пропонує експертні послуги з комерційної фумігації для підтримки бізнесу по всій території 

України, не тільки забезпечуючи збереження комерційних об'єктів без шкідників та вимог експорту.  Послуги виконують 

компетентні та ліцензовані техніки з необхідними знаннями, навичками та досвідом. Ми гарантуємо безпечне використання всіх 

фумігантів відповідно до законодавства та найкращих практик.

ФУМІГАЦІЯ

СТОП! КУКАРАЧА 13YOUR TRUSTED BRAND SINCE 2017

ОБРОБКА ДЕРЕВ'ЯНИХ 
ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ 

ПЕРЕД ВІДПРАВЛЕННЯМ

• Ящики, піддони, кріплення) 

відповідно до міжнародних 

стандартів фітосанітарних 

заходів-15 (ISPM-15)

• Карантинна фумігація 

деревини та деревини, для 

отримання фітосанітарного 

сертифіката.

СТОП! КУКАРАЧА 5YOUR TRUSTED BRAND SINCE 2017



КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ПО ФУМІГАЦІЇ

ПОСЛУГА ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА ВАРТІСТЬ ЗА 1м3 ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ (без ПДВ)

КОМПЛЕКС ПОСЛУГИ ПО ФУМІГАЦІЇ 
ЗЕРНОЗБЕРІГАЮЧИХ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ 

(СКЛАД, СИЛОС ТА ІН.) 
- Від 0,30 грн --

ПОСЛУГА ФУМІГАЦІЇ ПРИ ЗАВАНТАЖЕНОМУ 
РЕЗЕРВУАРІ

- Від 15 грн за 1 т --

МЕТОДИКА ФУМІГАЦІЇ ПУСТОГО РЕЗЕРВУАРА
СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ: ХОЛОДНИЙ ТУМАН (1й етап) ГАРЯЧИЙ ТУМАН (2й етап)

ПРЕПАРАТ: К-ОБІОЛЬ АКТЕЛІК

ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ:

• Універсальний препарат для знезараження зерна та зерносховищ
• Профілактична та лікувальна дія
• Повний довготривалий захист зерна проти усіх шкідників запасів (6-

12 місяців)
• Низький залишок в продуктах переробки (борошно, солод, пиво, хліб 

та ін.)
• Відсутній негативний вплив на схожість насіннєвого матеріалу
• Світова практика більше 15 років, відома торгова марка більш ніж у 

50 країнах
• Дозволений для використання при експорті зерна за дотримання 

нормативів МДР (максимально допустимого рівня) країни-імпортера

Переваги препарату:

• Ефективно і швидко контролює широкий спектр шкідників
• За рахунок фумігантної і трансламінарної активності знищує 
прихованоживучих шкідників
• Найбільш безпечний фосфорорганічний інсектицид для довкілля і людей
Допуск людей та завантаження складів – після провітрювання протягом 2 
діб по закінченні експозиції

Комплекс даної послуги проводиться в три етапа:
- Обробка генератором холодного туману;
- Обробка генератором гарячого туману;
- Вимірювання концентрації небезпечних речовин в повітрі, газоаналізатором та відкриття об’єкта.

Звітність у відповідності міжнародних стандартів.

СТОП! КУКАРАЧА 18СТОП! КУКАРАЧА 6YOUR TRUSTED BRAND SINCE 2017



Наші партнери, яким регулярно 
надаються послуги, у відповідності 
аудитам. За потреби партнери нададуть 
рекомендації щодо діяльності нашої 
компанії 

НАШІ 
КЛІЄНТИ

РЕКОМЕНДАЦІЙНІ ЛИСТИ

СТОП! КУКАРАЧА 18СТОП! КУКАРАЧА 7YOUR TRUSTED BRAND SINCE 2017



КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ

Телефон: 
• +38-093-911-0032
• +38-067-911-0032

Електронна адреса:
• office@pestcontrolukraine.com.ua

Сайт:
• www.pestcontrolukraine.com.ua

Facebook:
• @stoppestcontrolukraine


