
СІМЕЙНІ МОЛОЧНІ ФЕРМИ

МАСШТАБНІСТЬ ІМПАКТ ДОХІДНІСТЬ

Презентація 
для інвестора



СМФ формує принципово новий

молочний бізнес. Мережа сімейних ферм
по всій Україні дозволяє виробникам
закуповувати якісне молоко за кращою
ціною, відроджуючи малий бізнес на селі.

СМФ – перший в Україні

інвестиційний проєкт, що розвиває
індустрію сімейних молочних ферм.
Кожен отримує унікальну можливість
стати першовідкривачем, інвестуючи
кошти в реальний сектор економіки.



Ініціатори проєкту
Укрмілкінвест (УМІ) 
одне з найбільших молочних господарств 
Рівненщини
• понад 10 років успішного розвитку
• 1 500 поголів’я
• близько 2 000 га землі 

Українська кооперативна
федерація
організація, яка підтримує створення сімейних
молочних ферм в частині їхнього наступного
щаблю розвитку – створення кооперативів



Етапи реалізації проєкту

Зародження

Засновано компанію
«Укрмілкінвест» і кластер
«Натуральне молоко».
Власна промислова ферма
на 750 голів дійного стада.

2007-2009 2017-2019

Розробка 
бізнес-моделі

Розробка проєкту «Сімейні
молочні ферми».
Відкриття першої ферми в
Рівненській обл.

2019-2020

Тестування 
бізнес-моделі

Отримання гранту від
Програми розвитку ООН.
Відкриття 10 сімейних
молочних ферм у
Рівненській, Хмельницькій
та Тернопільській обл.



Етапи реалізації проєкту

Масштабування
+ Партнерство

Запуск програми по
залученню інвесторів.
Станом на кінець 2021 р
відкрито 150 СМФ.
Створено 2 кооперативи з
сімейних ферм.

2020-2021 2022-2023

Збереження +
Диверсифікація
Збереження діючої сітки
сімейних ферм, розвиток
власної молочної
переробки. Концентрація
бізнесу та активів в
західних областях України.

Ціль
Збереження та розвиток
молочної галузі України.

unsplash.comunsplash.com



Проєкт сьогодні*

*Станом на травень 2022 року

167**
відкритих 
ферм

101
ферм на 
стадії 
будівництва

69
ферм очікують 
інвестиції на 
відкриття

$1,1 М
реінвестовано з 
отриманого 
прибутку

431
заявок на 
відкриття ферм
в обробці

405
приватних 
інвестора 
долучилося

$5 М
інвестовано 
в проєкт

**~40 ферм перебувають у зоні або близько до бойових дій



Інвестиційна 
привабливість 
проєкту



Джерела доходів проєкту

Ветеринарні 
та інші 

послуги
Навчальні
програми

Збут 
молока

Продаж 
кормів,
нетелів Франшиза

F
Власна 

переробка



Як працює наш бізнес? 
Ми ретельно відбираємо фермерів, які горять бажанням працювати. В них ми інвестуємо
кошти, допомагаємо придбати якісне обладнання та сформувати якісне поголів’я, навчаємо
бізнесу, забезпечуємо повне адміністрування діяльності.

Кожне господарство – це 15-50 корів. Ідеальна кількість для максимізації прибутку.

Ми створюємо цілісну екосистему через розбудову c/г кластерів: продаж кормів та їх заготівля,

консультативні, ветеринарні, зоотехнічні послуги, збір, охолодження та продаж молока тощо.

Наша логістична модель забезпечує якнайшвидше потрапляння продукції на заводи

найбільших молочних компаній України.

Дотримання технологій забезпечує стабільно високу якість молока. Заводи купують молоко у

сімейних молочних ферм за кращими цінами. Ми гарантуємо ринок збуту для фермерів.



Дохідність інвестицій під час 3 фази*

зростання вартості частки з 2022 року по 
2030 р 

щорічна виплата дивідендів для інвесторів 
починаючи з 2024 року

> 5 РАЗІВ

від 11% 
річних

• очікувана капіталізація частки та розмір дивідендів є розрахунковими і можуть змінюватись по ходу 
реалізації проєкту і перегляду бізнес-плану

• з доходу потрібно буде сплатити ПДФО та військовий збір в розмірі, який буде встановлено на дату 
виплати (зараз це 19,5%). СМФ виступає податковим агентом.

*Тривалість 3 фази – до 31.12.2022 р.



Імпакт-ефект

Об’єднання родин 
навколо спільної 
справи, повернення 
заробітчан в рідні 
села

Створення
додаткових малих
бізнесів для
обслуговування
мережі ферм

Зупиняємо
тенденцію
скорочення і
фактично рятуємо 10-
15% поголів’я, що є в
населення

˃100 громад задіяні в 
розвиток проєкту та 
екосистеми

5 000 самозайнятих
родин-підприємців –
бізнес для наступних
поколінь

Впровадження
культури
підприємництва в 
селі

Економічний ефект
(внесок в ВВП) > 15 
млрд грн

ВВП



Планова юридична структура
ТОВ Укрмілкінвест – компанія ініціатор і головний
інвестор проєкту.

ТОВ Сімейні молочні інвестиції – спеціально створена
компанія для залучення інвесторів з обсягом до 50 тис.
дол. На кожну стадію інвестицій буде створюватись
окрема компанія для зручності управління.

ТОВ Великі інвестори – компанія, яка створена для
інвесторів, що інвестують більше $50 тис. Великі
інвестори нерезиденти можуть інвестувати напряму в
Stoberto Holding (Cyprus).

ПСП Україна – промислова ферма в Рівненській
області, що є центром кластеру й організовує
ветеринарний супровід та збір молока в СМФ. В інших
регіонах можуть створюватись окремі операційні
компанії.

ГО Українська кооперативна федерація - громадська
організація, що просуває ідеї кооперації та розвитку
фермерства. Заснована УМІ та кооперативами, які були
засновані фермерами.



Як зробити свою інвестицію: кроки

Заповнити
заявку на 

сайті

Сплатити
в банку внесок

у статутний
фонд

Отримати
витяг з реєстру

учасників

ВІТАЄМО,
ВИ ІНВЕСТОР!

Отримати
пакет 

документів від
IR менеджера

Надіслати
копії документів
для підписання

договору

Підписати
угоди та 

надіслати
поштою

https://invest.smf.org.ua/


Команда
У команді проєкту працюють 
спеціалісти із різностороннім бізнес 
досвідом та практикою.

Більше 10 років у розвитку молочного 
тваринництва дає нам сміливість 
говорити про експертизу на ринку.

Кожен учасник має досвід реалізації 
масштабних проєктів, в т.ч. 
залучення інвестицій та побудови 
бізнесів.

Для управління проєктом 
використовуються сучасні методи 
управління, технології та інструменти. 
Розробляється власний ІТ додаток для 
комплексного управління. МИХАЙЛО 

КОРИЛКЕВИЧ
ідеолог та засновник 



Партнери
Обласні державні адміністрації:

Молокозаводи:

Міжнародні партнери:

Громадські організації та спілки:



ІНВЕСТУЙ В 

agritotg@gmail.com

https://www.agrit.biz

Амбасадор проекту у Львівській області
Ярослав Буряк

АГЕНЦІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО 
РОЗВИТКУ ГРОМАД І ТЕРИТОРІЙ

+38 067 73 70 343

СІМЕЙНІ МОЛОЧНІ ФЕРМИ

mailto:smf.invest.in.ukraine@smfua.com
http://invest.smf.org.ua



