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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ПОСЛУГ
«СТОП! КУКАРАЧА»
Проведення дезінфекційних, дератизаційних,
дезінсекційних робіт, фумігації у відповідності вимог
міжнародних стандартів у сфері менеджменту та
безпеки харчових продуктів HACCP, IFS, BRC

ПРО КОМПАНІЮ
"СТОП! КУКАРАЧА" надає послуги контролю за шкідниками та проведення
спеціалізованих дезінфекцій. Методика роботи базується на науці та сучасній технології, спеціалісти
володіють знаннями біології та поведінки шкідників, що дає змогу знайти джерело виникнення
проблеми та ліквідувати його - це основа наших протоколів!
Дезінфекція проводиться згідно рекомендацій та з дотриманням вимог CDC, сертифікованими та
якісними матеріалами.
Компанія «СТОП! Кукарача» співпрацює на регулярній щомісячній основі, згідно
стандартів безпечності харчових продуктів, санітарних вимог з 3000+. Спеціалісти компанії мають
відмінні знання контролю шкідників у даному типу клієнта. Спеціалісти компанії володіють знаннями
специфіки цих об’єктів (потенційні джерела проникнення шкідників, небезпечні зони або потенційні
зони проживання та розмноження шкідників). Наша система контролю шкідників забезпечить захист,
від шкідників та гарантує проходження аудитів та відповідності роботи, міжнародним стандартам
безпечності харчових продуктів.
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Лідер по кількості
відгуків у мережі

Філії у 17 обласних центрах

Лауреат національного
бізнес-рейтингу:
"Лідер галузі України 2020"

3000+ клієнтів
(регулярне щомісячне обслуговування)

Робота компанії базується на науці та сучасній технології. Щодня наш відділ
"GO UP" займається розвитком компанії (процеси, якість надання послуг та ін.), запозичуючи досвід
провідних світових компаній з США, Австралії, Великої Британії, слідкуючи за оновленими версіями
міжнародних стандартів та вимог щодо контролю шкідників, гігієни та санітарії.
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Послуги контролю шкідників
для вашого бізнес-сектору

Ми співпрацюємо з об'єктами різних галузевий, секторів.
Партнерські відносини, з різними типами об’єктів, спонукали нас
розширити набір навичок, досвіду та методики. Ми розробили
протоколи та методику дій для об'єктів всіх сфер діяльності,
враховуючи галузеву специфіку.

ПРОТОКОЛИ ДЛЯ ГАЛУЗЕЙ

СТОП! КУКАРАЧА
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ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ
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%!
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КВАЛІФІКАЦІЯ
СТАНДАРТИЗАЦІЯ

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.

КУРСИ НАВЧАННЯ
• "Pest Control"
• "HACCP Training"
• "BRS Training"
• "TACCP Training Course"
• "Good Manufacturing Practice (GMP)
Training"
• "Supervising Food Safety in
Retail"

СЕРТИФІКАЦІЯ

• "Food Hygiene and Safety for
Manufacturing"
• "COVID-19 Essentials: Infection
Prevention & COSHH Training For
Cleaning"
• "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
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3-РІВНЕВИЙ ЗАХИСТ
РІВЕНЬ 1

РІВЕНЬ 2

1й РІВЕНЬ – це рівень, де шкідники живуть і
розмножуються. Територія навколо структури, у цій
зоні ми повинні зменшити джерела живлення і
сприятливі умови для розмноження шкідників, а
також розробити інтегровану систему моніторингу.
СТОП! КУКАРАЧА

РІВЕНЬ 3

2й РІВЕНЬ – це той рівень, де шкідники мають

3й РІВЕНЬ - є найважливішою зоною. Активність

доступ до структури будівель та можуть потрапити

шкідників у цій зоні, будь-якого, шкідника в

всередину об’єкта. У цій зоні ми забезпечуємо

кількості від однієї одиниці є НЕДОПУСТИМОЮ

захист периметру будівель та зменшуємо ризики

(кухня, виробничі зони, упаковка товарів та

потрапляння шкідників всередину, за рахунок

продуктів, торгова зала, цехи, кабінети пацієнтів в

ефективних заходів контролю шкідників.

лікарнях, номерний фонд у готелях).

YOUR TRUSTED BRAND SINCE 2017
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ДЕРАТИЗАЦІЯ
Застосовані профілактичні заходи мінімізують ризик
зараження шкідниками. Аналіз тенденцій, сприяє
виявленню поточних та нових ризиків, у вашій діяльності,
для впровадження цілеспрямованих заходів.
Використовуючи провідні в галузі рішення та останні
інновації у сфері контролю шкідників, буде розроблена,
спеціальна програма для ефективного усунення, контролю
та моніторингу шкідників у Вашому бізнесі. У рамках
програми «STOPpest» методи боротьби зі шкідниками

ЗАКРИТТЯ ТОЧОК
ПРОНИКНЕННЯ

СИСТЕМИ ВИЛОВУ ГРИЗУНІВ ТА
ПОВЕРНЕННЯ КОНТРОЛЮ НАД

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ

СИТУАЦІЄЮ

Для ефективного

У випадку наявної проблеми

Система моніторингу

проведення заходів по

з гризунами на «РІВЕНЬ 3»,

активності гризунів,

контролю гризунів наші

проводимо систему вилову

встановленого обладнання

спеціалісти знаходять та

гризунів, яка полягає у

на кожному РІВНІ, дає змогу

ліквідовують точки

встановленні пасток-

запобігти активності гризунів

проникнення гризунів

живоловок, різного типу та

всередині об’єкта та

огляді їх з короткою

здійснювати діяльність у

періодичністю (3-5 днів) до

відповідності міжнародним

моменту повернення

стандартам

будуть оцінені на предмет ефективності та ризику.

контролю
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З регулярною періодичністю компанія проводить аналіз активності

АНАЛІЗ АКТИВНОСТІ

(Trending Report) для визначення ефективності системи контролю за
шкідниками. У разі відхилення показників, система контролю
переглядається та вживаються коригувальні заходи

Графік поідання родентицида у дератизаційних боксах
(період)
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Лютий

Березень
№1
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Квітень
№2

Травень

№3
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Методики боротьби з повзаючими комахами полягає у огляді об'єкта, для визначення активності
шкідників та причин/джерел, які сприяли потраплянню шкідників всередину. Проводиться точкове
обслуговування для знищення наявної активності, матеріалами, які є безпечними для використання
всередині. Після чого, встановлюються моніторингові станції контролю активності.
Вам не потрібно закривати приміщення та зупиняти роботу для проведення дезінсекції, матеріали,
які ми застосовуємо не є токсичні!

АНАЛІЗ
Визначення рівня активності та
джерел проживання тарганів та
інших повзаючих комах

ОБСЛУГОВУВАННЯ
Проведення обслуговування
(знищення джерел проживання
комах)
безпечними матеріалами

КОНТРОЛЬНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Проведення обслуговування через 14
днів для знищення нового потомства

ПРОФІЛАКТИЧНІ ЗАХОДИ

комах

(МОНІТОРИНГ)

КОНТРОЛЬ

Проведення профілактичного обслуговування потенційно

ПОВЗАЮЧИХ КОМАХ

рівня активності комах.

СТОП! КУКАРАЧА
СТОП! КУКАРАЧА

небезпечних місць проживання та розмноження комах.
Встановлення моніторингових станцій для контролю
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ФУМІГАЦІЯ
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 ТОВАРІВ,
СИРОВИНИ ЩО
ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

•

Фумігація упакованої та

•
•

ОБРОБКА ДЕРЕВ'ЯНИХ ПАКУВАЛЬНИХ
МАТЕРІАЛІВ ПЕРЕД ВІДПРАВЛЕННЯМ

ВИРОБНИЦТВА НАПОЇВ

Дезінфекція порожніх
резервуарів

насипної продукції
(наприклад, зернових,

ФУМІГАЦІЯ ДЛЯ ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ ТА

ФУМІГАЦІЯ ПІД ЧАС
АБО ПЕРЕД
ВІДПРАВЛЕННЯМ

•

Пивоварні,

•

кріплення) відповідно до

борошномельні

Фумігація вантажів,

какао, кави, арахісу,

завантажених у баржі,

бобових, тютюну) у

судна, контейнери,

силосах та складах

поїзди та вантажні

Ящики, піддони, піддони,
міжнародних стандартів

заводи, солодовні

фітосанітарних заходів-15 (ISPM15)
•

Карантинна фумігація деревини
та деревини, для отримання

автомобілі

фітосанітарного сертифіката.
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КОНТРОЛЬ ЛІТАЮЧИХ КОМАХ
Розроблена для ряду середовищ, для швидкого та ефективного
зменшення ризиків активності мух. Незалежно від розмірів

РІВЕНЬ 3

вашого бізнесу, компанія має рішення боротьби та контролю.

• Обробка стоків, змивів для знищення

стандартів

"внутрішніх мух" (дрозофіли та ін.)

• Обслуговування інсектицидних пасток
для визначення ефективності пастки

клейким екраном
• Встановлення станцій моніторингу

• Встановлення інсектицидних пасток згідно міжнародних

• Проведення замірів рівня насиченості світла, спектрометром,

• Встановлення інсектицидних пасток з

РІВЕНЬ 2

• Обробка периметру об'єкта (вікна, двері) для
створення бар'єрного захисту від проникнення
мух всередину

• Заміна лампочок

• Встановлення захисних сіток

• Заміна клейких екранів
• Ведення журналу активності літаючих комах
• Проведення аналізу активності та визначення зон
проникнення . Проведення коригувальних заходів.

РІВЕНЬ 1

• Обробка сприятливих умов проживання комах
на території
• Ліквідація джерел, які створюють сприятливі

• Встановлення феромонних пасток

умов
ЗАБОРОНЕНО ВСТАНОВЛЮВАТИ ЛАМПИ РОЗРИВНОГО ТИПУ НАД ВІДКРИТИМИ ПРОДУКТАМИ
СТОП! КУКАРАЧА
СТОП! КУКАРАЧА
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ДЕЗІНФЕКЦІЯ
Спеціалісти нашої компанії використовують сучасне обладнання та
засоби для проведення дезінфекційних робіт. Використання дезінфектантів
бактерицидної, віруліцидної та фунгіцидної дії. Поява небезпечних бактерій, вірусів є
доволі частою та несподіваною проблемою, на яку потрібно швидко та невідкладно
реагувати. Роботи проводяться згідно рекомендацій CDC.
ДЕЗІНФЕКЦІЙНІ РОБОТИ ВКЛЮЧАЮТЬ:
• Інспекцію об’єкта досліджень
• Механічні роботи (ліквідація основи збудника)
• Використання дезінфектантів бактерицидної, віруліцидної та фунгіцидної дії
• Подальший моніторинг
• Ведення та облік моніторингової документації
• Рекомендації для зменшення ризиків

СТОП! КУКАРАЧА
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CИСТЕМА КОНТРОЛЮ ШКІДНИКІВ «STOPpest»
Завдяки компонентам програми, її відстеженню, записами, оцінці та
коригувальним заходам, наша програма «STOPpest» забезпечує дотримання
всіх існуючих правил щодо процесів безпеки харчових продуктів , таких як:
• НАССР

СИСТЕМА ВКЛЮЧАЄ РОЗРОБКУ ТА ВЕДЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ:
• Угода про надання послуг
• Річний графік обслуговування

• BRC Global

• Гарантійний лист про використання препаратів (+висновки, сертифікати відповідності)

• Закон FDA про модернізацію харчової безпеки (FSMA)

• Річний графік проведення навчання для працівників ЗАМОВНИКА

• Закон про захист якості харчових продуктів (FQPA)

• Угода про утилізацію гризунів

• Європейський орган з безпеки харчових продуктів (EFSA)

• Програма процедура контролю шкідників

• Інтегрований підхід Європейської комісії до безпечності харчових продуктів

• Зразок ідентифікаційних наліпок

• RASFF

• План-схема розташування пасток (РІВЕНЬ 1)

• Глобальна ініціатива з безпеки харчових продуктів (GFSI)

• План-схема розташування пасток (РІВЕНЬ 2)

• IFS

• План-схема розташування пасток (РІВЕНЬ 3)

• BRC Global

• Журнал активності профілактичної дератизації та дезінсекції

• FSSC 22000

• План-схема розташування пасток моніторингу літаючих комах

• Приватні стандарти GRMS

• Журнал активності літаючих комах

• AIB International

• Журнал обліку ресурсу інсектицидних пасток

• Кодекс NSF

• Сервісний звіт про обслуговування (зона, санітарний стан, матеріали, рекомендації)
• Щоденник активності шкідників

• ISO 22000

• Протокол утилізації живих та мертвих гризунів

• GMP

• Сертифікати, медичні книги та інші дозвільні та кваліфікаційні документи працівників ТОВ "Стоп!

• інші

Кукарача"

РОЗРОБЛЕНО ТОВ "СТОП! КУКАРАЧА"

• Дозвільні документи компанії на ведення діяльності
СТОП!
КУКАРАЧА
СТОП!
КУКАРАЧА
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ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ З НАМИ
РІЧНА ГАРАНТІЯ НА

СУПРОВІД ПІД ЧАС

ПОСЛУГИ

ПЕРЕВІРОК ТА АУДИТІВ

РОЗРОБЛЕНИЙ ПАКЕТ ПОСЛУГ ТА ПЕРЕВАГИ НАШОЇ КОМПАНІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗАХИСТ
ВАШОЇ РЕПУТАЦІЇ, ДІЯЛЬНОСТІ ВАШОГО ПІДПРИЄМТСВА, ВІДПОВІДНІСТЬ
ЗАКОНОДАВСТВУ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ. ЕКСПЕРТНІ РІШЕННЯ "СТОП! КУКАРАЧА" Є ОДНИМИ ІЗ
КРАЩИХ НА РИНКУ УКРАЇНИ.

БЕЗПЕЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ НА

ОСОБИСТИЙ ОНЛАЙН КАБІНЕТ

ЗАКРИТТЯ ТОЧОК
ПРОНИКНЕННЯ ШКІДНИКІВ

«РІВЕНЬ 3»

Ми гарантуємо якісне

Ми впевнені у тому, що

Обробка від тарганів,

Доступ до папки у

Заробляння точок

виконання послуг,

робота та якість послуг,

мурах всередині

хмарному сховищі, де

проникнення гризунів

надаючи додаткові

які ми надаємо відповідає

приміщення проводиться

зберігатимуться всі Ваші

загальною площею до 1

гарантійні виклики

законодавству про HACCP

таким чином, що не

документи, розроблені

м2 входить у вартість

безкоштовно. Відповідно

та іншим аудитам.

потрібно закривати

нами, звіти, журнали

обслуговування. Ми

ми зацікавлені в першу

Відповідно, за потреби,

приміщення, накривати

активності та інша

ліквідовуємо джерело

чергу проводити якісно

надаємо супровід під час

продукти харчування,

документація по HACCP

проблеми, а не боремось

планове обслуговування.

перевірок по питаннях

зупиняти роботу об’єкта.

У нас є 24-48 годин, щоб

стосовно контролю

прибути на Ваш виклик.

шкідників.

ЗАКРИТТЯ ТОЧОК
ПРОНИКНЕННЯ
ШКІДНИКІВ

СТОП! КУКАРАЧА

CУЧАСНЕ ОБЛАДНАННЯ:
ЕНДОСКОП,
СПЕКТРОМЕТР,
ГАЗОАНАЛІЗАТОР,
ТЕПЛОВІЗОР

БЕЗКОШТОВНА
КОНСУЛЬТАЦІЯ ЩОДО
ПИТАНЬ HACCP

YOUR TRUSTED BRAND SINCE 2017

з наслідками.

ВИКОРИСТАННЯ
МАТЕРІАЛІВ З
ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ
EPA

ЦІЛОДОБА ПІДТРИМКА
24/7
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ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
ПОСЛУГА

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ

РЕГУЛЯРНЕ ЩОМІСЯЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ

КОМПЛЕКСНА ПОСЛУГА КОНТРОЛЮ ШКІДНИКІВ ДЛЯ
ЗАГОТІВЕЛЬНОГО ЦЕХУ

-

-

КОМПЛЕКСНА ПОСЛУГА КОНТРОЛЮ ШКІДНИКІВ ДЛЯ
ТОРГОВИХ ТОЧОК

-

-

ОБЛАДНАННЯ
ТИП ПАСТКИ

• ДЕРАТИЗАЦІЙНИЙ БОКС
• ПАСТКА - ЖИВОЛОВКА
(для внутрішнього використання)
• КЛІТКА ЖИВОЛОВКА
(ЗОВНІШНЄ ВИКОРИСТАННЯ)

СТОП! КУКАРАЧА

КІЛЬКІСТЬ (шт.)

ВАРТІСТЬ ЗА ОДИНИЦЮ (грн)

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ

-

100,00

-

-

Пластикова – 80,00 грн

-

-

-

-

YOUR TRUSTED BRAND SINCE 2017
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НАШІ
КЛІЄНТИ
Наші партнери, яким регулярно
надаються послуги, у відповідності
аудитам. За потреби партнери нададуть
рекомендації щодо діяльності нашої
компанії

РЕКОМЕНДАЦІЙНІ ЛИСТИ

СТОП! КУКАРАЧА
СТОП! КУКАРАЧА
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КОНТАКТНА
ІНФОРМАЦІЯ
Телефон:
•
•

+38-067-911-00-32
+38-098-688-88-87

Електронна адреса:
•

Hliadchenko.ceo@pestcontrolukraine.com.ua

Сайт:
•

www.pestcontrolukraine.com.ua

Facebook:

• @stoppestcontrolukraine

