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Україна може експортувати
лікарських рослин на

5 млрд ₴
щорічно



А експортує тільки
на 500 млн ₴



Саме тому
ми створили платформу Розквіт,

щоб розкрити потенціал країни.



Познайомимось?
Розквіт – це проєкт Growness Group,

платформа для розвитку ринку

лікарських рослин, що об’єднала

фітофермерів, заготівельників та

інвесторів, які готові підтримати

розвиток українського фітобізнесу.



Тренди ринку

healthy life. 
Люди обирають здоровий спосіб 

життя. Краще попередити хвороби, 

ніж лікувати їх.

organic products. 
Люди в розвинених країнах 

повертаються до природнього – їжі, 

косметики, ліків.



Тренд культивації лікарських рослин 

почався з Європи, де споживачі 

останнім часом стали більше 

купувати цілющої продукції – від 

ліків до косметики. Водночас 

зростаючий попит на трави 

європейське виробництво не 

покриває, оскільки у їх вирощуванні 

співвідношення вартості робочої 

сили вище, ніж готового продукту.



Ринок
в цифрах
в 100 млрд $
оцінюється ринок

лікарських рослин.

~ 500 млн ₴
склав експорт лікарських рослин з 

України за 2020 рік. Для порівняння

в 2019 цей показник складав

300 млн ₴.



на 5 млрд ₴
Україна може експортувати 

лікарських рослин без шкоди

для екосистеми, з них

1,5 млрд ₴ – це зарплатний фонд.

9% в рік
ріст світового ринку лікарських 

рослин, а ріст ринку фармацевтики 

2,5% в рік.

Ринок
в цифрах



Проєкт
сьогодні
10 млн ₴
залучено в 2020 році

1,5 млн ₴
виплачено дивідендів

3 місце
серед експортерів

лікарських рослин в Україні

142 га
лікарських рослин вирощується 

фітофермерами для Розквіту

352
діючих заготівельні

пункти по всій Україні



Цілі
проєкту
до 2026

до 2026 року стати найбільшим 

експортером лікарських рослин

у Європі та експортувати 

5 600 тонн лікарських рослин 

щорічно;

створити 20 000 робочих місць з 

фондом заробітної плати, близько, 

1,5 млрд ₴ щорічно;

сплачувати в держбюджет більше 

300 млн ₴ податків щорічно.



Сільсько- 
господарський

кооператив
Розквіт

Джерела фінансування

Кошти інвесторів Кредитні кошти Фінансування 
Growness Group



створити 20 000 робочих місць з 

фондом заробітної плати, близько, 

1,5 млрд грн щорічно;

сплачувати в держбюджет більше 

300 млн грн податків щорічно.

Куди йдуть
залучені 
інвестиції:



Придбання обладнання для 

створення пунктів заготівлі. 

Все обладнання закуповується

і здається в оренду. Воно є

власністю кооперативу.

Закупку вирощеної продукції

у фітофермерів.

Ми закуповуємо сировину у 

фермерів та заготівельників, для 

її подальшого експорту.

Модернізацію та масштабування 

наявних пунктів заготівлі.



Як ми працюємо
з фермерами та 
заготівельниками



Залучаємо фітофермерів та заготі- 

вельників до проєкту з подальшим 

навчанням та супроводом

Контролюємо якість вирощеної 

та зібраної продукції

Закуповуємо вирощену

та зібрану продукцію для 

подальшої переробки

Переробляємо продукцію 

згідно міжнародних стандартів 

на потужностях Growness Group

Експортуємо

готову продукцію  



Схема управління

Управління

засновники проєкту

Учасники кооперативу

- інвестори

- заготівельники

- фітофермери

- Growness Group

Сільсько- 
господарський

кооператив
Розквіт



2018 2019 2020 2021

Таймлайн проєкту

травень вересень травень

початок
експорту

9 місце серед
експортерів

4 місце серед
експортерів

більше 100 
фермерів засадили 
під нас лікарські 
рослини

старт проєкту
Розквіт

1 раунд
інвестиційної 
кампанії

початок 2 раунду
інвестування



Інвестиційна 
привабливість проєкту
Прогнозована дохідність

до 15–18% річних

Залучено коштів станом на сьогодні

10 млн ₴

Розмір інвестицій

від 30 000 ₴

Необхідна сума інвестицій

14 млн ₴



Схема інвестування
в Розквіт до 300 000 ₴
Юридична форма – Участь в сільськогосподарському кооперативі

Підписання договору 
про асоційоване 
членство.

Внесення коштів
на рахунок 
кооперативу.

Приєднання до 
закритого чату в 
Telegram, у якому 
будуть публікуватись всі 
новини та звіти проєкту.

Отримання 
дивідендів 1 раз
в рік в 1 кварталі.



Схема інвестування
в Розквіт від 300 000 ₴
Юридичні форми  – участь в сільськогосподарському кооперативі;
          – вклад у формі поворотної фінансової допомоги.

Оформлення вкладу у формі поворотної фінансової допомоги 
на наше ТОВ, а суми дивідендів – як приватної позики або всієї 
суми як приватної позики з нотаріальним засвідченням.

Інвестування в кооператив
як в «Схемі інвестування
в Розквіт до 300 000 ₴».



Як здійснюються 
виплати дивідендів



Нарахування виплат здійснюється

за такою формулою:

сума
вкладу

відсоткова ставка
(18%=0,18)

період
перебування у 

кооперативі (дні)

сума
виплати

к-сть днів у
фінансовому році



Гарантії

%
Ми гарантуємо 

дохідність не менше  

облікової ставки НБУ.

$
Діючий бізнес, який 

приносить доходи.

×
У випадку ліквідації 

кооперативу, 

асоційовані члени 

мають першочергове 

право на повернення 

інвестицій.



Growness Group – експортна 

компанія, яка працює на ринку 

з 2018 року. Основним 

напрямком роботи є експорт 

лікарських рослин в Європу.

По результатах 2019 року 

Growness Group увійшла до 

списку ТОП-5 українських 

експортерів лікарських рослин.



Історія створення
Growness Group



травень 2018

 створення ETG

2019

 9 місце серед українських   
 експортерів лікарських рослин

2020

 створення компанії в Польщі

2020

 експорт в 16 країн світу

червень 2020

 відкриття виробництва для 
 переробки сировини і її 
 подальшого експорту

червень 2020

 запуск інвестиційного проєкту 
 Розквіт, запуск 1-го раунду 
 інвестування

вересень 2020

 запуск проєкту Розквіт, для 
 розширення бази постачальників

квітень 2021

 запуск 2-го раунду інвестування



Обирай вигідні інвестиції

в український агробізнес.

Розквітай
разом з нами

Агенція інвестиційного 
розвитку громад і 

територій




