
ПРОФЕСІЙНИЙ
КОНТРОЛЬ
ШКІДНИКІВ



ТМ PROPECS (ТОВ «УКРАГРОХІМТРЕЙД») 
працює з 2015 року
Ліцензована Міністерством аграрної 
політики України:

• Ліцензія №288199 від 
05.06.2015р. щодо «Проведення 
фумігації (знезараження) об'єктів 
регулювання, визначених 
Законом України «Про карантин 
рослин», які переміщуються 
через державний кордон України 
та карантинні зони»

• Ліцензія №637596 від 
02.06.2015р. щодо «Торгівлі 
пестицидами та агрохімікатами»



При наданні послуг керуємось

• Аудитами міжнародних 
сертифікаційних бюро
• «SGS Ukraine» - відповідно 

стандарту - ISO 9001:2015
• «TÜV SÜD Ukraine» - відповідно 

стандарту ISO – 22000
• «IMO» та «GAFTA»

• Стандартами якості  - FSSC 22000, 
НАССР, IFS, NPMA, BRC



НАШІ ПОСЛУГИ
Надаються на постійній основі або разово



200 успішно пройдених 
аудитів

430 компаній на постійному 
обслуговуванні

650 компаній отримують 
послуги по 
знезараженню

24 області України 
охоплюємо

85 професійних 
фахівців в команді

230 заявок щомісячно



ГАРАНТІЯ
Наші клієнти проходять 100% міжнародних 
аудитів щодо вимог Pest Management.

ЯКІСТЬ
Використовуємо тільки перевірені та 
сертифіковані препарати та обладнання.

НАДІЙНІСТЬ
Нас обирають транснаціональні 
корпорації.

РЕЗУЛЬТАТ
Ефективний захист на довготривалий 
термін.

НАШІ ПРИНЦИПИ



Ексклюзивні моделі дератизаційного та 
дезінсекційного обладнання 
допомагають ефективно боротися зі 
шкідливими гризунами та комахами, а 
також володіють високими якісними 
характеристиками.



ДЕРАТИЗАЦІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ
Принадні контейнери для родентициду та механічні і клейові пастки на професійному рівні мінімізують розповсюдження гризунів та 
здійснюють їх відлов.

І-ІІ рівень захисту

ІІІ рівень захисту

КО-1 Stone Snapp box Bullet

O-1 PFMVZ PMK PMP



ІНСЕКТИЦИДНЕ ОБЛАДНАННЯ
Надійні та безпечні для роботи інсектицидні прилади для знищення комах PROPECS LIGHT – власна розробка 
ТОВ «УКРАГРОХІМТРЕЙД».
Виготовлені з урахуванням всіх особливостей відлову мух, дрозофіл, мошок та інших комах.

PROPECS Light Wall PROPECS Light SP 36 HF PROPECS Light DS 72 HF PROPECS Light DS 72 HF N



ЛИПКІ ПАСТКИ
Призначені для вилову і моніторингу чисельності та видового складу літаючих та повзаючих комах. Пастки без запаху 
та не місять отруйних речовин.

Пастка від молі 
FEROBAND

Пастка від тарганів 
INSECTBAND

Пастка від мух 
VETROBAND Липкий екран



Нам довіряють



Ми не пропонуємо Вам найдорожчий варіант обслуговування, 
а в першу чергу дбаємо про те ,щоб наші послуги вирішили всі Ваші 
проблеми.

Для коректного визначення вартості необхідно провести первинний 
огляд підприємства. І тоді ми підберемо індивідуальну систему захисту 
Вашого підприємства, яка відповідає його специфіці та надамо
комерційну пропозицію.

ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ



Прозора механіка співпраці 

24/7



ТОВ «УКРАГРОХІМТРЕЙД»

м. Київ, вул. Ак. Заболотного, 154Д

Тел.: +38 044 361 70 77
+38 067 351 70 77

E-mail: office@propecs.ua

WWW.PROPECS.UA
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