
Молочний кластер
у вашій громаді
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"Агенція інвестиційного розвитку громад і територій" 
м. Львів, вул. Пекарська 44, офіс. 9

https://www.agrit.biz/
agritotg@gmail.com

тел. офісний 068 011 4922
https://www.facebook.com/agrit.agrit.uk/
на замовлення ТОВ "Укрмілкінвест
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інвестиції в розвиток 
сімейних молочних ферм у 
вашій громаді
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Мета
2021
Започаткувати та розвинути 
молочний кластер в ОТГ 
Львівської області у 2021 році.

травень - грудень | 2021



/03

УкрМілкІнвест
Інвестиційний партнер проекту АГРІТ; Платформа інвестиційних рішень

У стратегічних планах компанії
— відкрити 5000 сімейних
молочних ферм (СМФ) до 2027
року.

травень - грудень | 2021

Українська компанія, яка
залучає інвестиції та розвиває
екосистему сімейних молочних
ферм в Україні.



Рівненська, Тернопільська, Львівська,
Хмельницька, Вінницька, Волинська й
Івано-Франківська області.

78 СМФ

53 кандидати на
погодженні

200 інвесторів
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Станом на
5.04.2021
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Середні СМФ: 20 корів, 5000 л надій
500+ діючих ферм
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План 2021
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Ріст середньої вартості літра молока для
ферм у проекті.

7,60 грн > 9,80 грн

Початок розвитку в 20-50 громадах по усіх
регіонах України.

Кластери
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Чому
СМФ?
Сімейний бізнес - найстійкіша та
прибуткова форма малого
бізнесу.

Більшість європейських
компаній, навіть дуже великих, в
аграрному секторі виросли саме
з сімейного бізнесу.
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СМФ 
на 

20 голів

Що дає проект
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100 000 грн

Що дає проект

тр
ав

ен
ь 

- 
гр

уд
ен

ь 
| 2

02
1

Фінансування будівельних робіт
(будівництво або реконструкція)

Повернення - протягом 10 місяців з моменту
відкриття ферми. Повна сума. Без відсотків.
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160 000 грн

Що дає проект
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Обладнання (доїльне, світло, вентиляція,
комфорт утримання ВРХ тощо)

Повернення - протягом 4-х років рівними
частинами, починаючи з наступного року з
моменту відкриття ферми. 50% від суми (решта
50% - повертати не потрібно), 9% річних на
залишок.
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440 000 грн

Що дає проект
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Закупівля корів

Повернення протягом 4-х років рівними
частинами, починаючи з 2-го року з моменту
відкриття ферми. Повна сума, 9% річних на
залишок. Проект допомагає отримати державні
та регіональні дотації.
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Надається у безоплатну аренду.
1. Холодильне обладнання

Додатково
Продажі і поставка, або допомога з
пошуком постачальника, або
технологічний супровід при власній
заготівлі.

2. Корми

Повний технологічний супровід та
консультації: ветеринарія, зоотехніка.

3. Супровід
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Гарантований забір 90% виробленого
молока не нижче І гатунку.

4. Збут

ДодатковоПроект надає повний супровід по
проектуванню та будівництву ферми.
За потреби - допомагає з підбором
будівельної бригади.

5. Будівництво
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Обов'язки
фермера

травень - грудень | 2021Дотримуватись технології виробництва молока та
правил утримання корів, проходити навчання від
Консультативно-Навчального Центру проекту.

Здавати компанії Укрмілкінвест 90% виробленого
молока, що відповідає І гатунку ДСТУ 3662:2018
«Молоко-сировина коров`яче. Технічні умови».

Утримувати рівень надоїв не нижче 4500 л молока
на одну корову на рік.

Бути зареєстрованим підприжмцем (ФОП) або
фермерським господарством.

Дотримуватись графіку платежів по поверененню
інвестицій. Інвестувати свої кошти у будівництво
та започаткування діяльності.

Утримувати ферму в охайному вигляді.
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Не потрібно більше їздити на
заробітки щоб забезпечити
достойний рівень життя своєї сім'ї.

Робота на себе

Прибутковий бізнес, який можна
передати дітям у спадок.

Свій бізнес

Вплив на заводи, уряд, ринок. Це
гарантія бути почутими.

Спільнота 5000

Навіщо це
все?
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1 000 000 - 7 500 000 л молока на рік
10-50 СМФ
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Молочний
кластер у

громаді
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Сир, йогурт, фасоване молоко, тощо
Переробка

Корми, техніка, взаємопідтримка, внутрішня
спеціалізація.

Власна
інфраструктура

100-400 робочих місць
Не рахуючи суміжні сфери та галузі.
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Ціна
молока
Улюблене питання в усіх куточках
України.

1 СМФ 10 СМФ Збут Сир 50 СМФ

15 

10 

5 

0 
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Крок 1

Що
робити?

Ознайомитись з умовами проекту для сім'ї.

Крок 2

Задати усі питання, які у вас виникли і
отримати на них відповіді.

Крок 3

Прийняти рішення у своїй сім'ї.

Крок 4

Заповнити анкету або підписати
меморандум про наміри.

Крок 5



/18Пройти анкетування (чек-ліст) та погодити
дату візиту дорадника.

Крок 6

Що
робити?

Разом з дорадником оцінити свої
перспективи.

Крок 7

Пройти перевірку СБ, гендерну оцінку та
розробку економічного паспорта.

Крок 8

Бути ФОПом (зареєструватись) чи
фермерським господарством

Крок 9

Підписати договір про співпрацю.

Крок 10



/19Розпочати здачу молока паралельно із
збільшенням поголів'я.

Крок 11

Що
робити?

Побудувати (реконструювати) свою СМФ.

Крок 12

Пройти навчання по програмі 8
спеціалізованих модулів.

Крок 13

Урочисто відкрити свою СМФ.

Крок 14

Вийти на оборот у понад 1 000 000 грн на рік
та ціну на молоко у понад 12,00 грн.л.

Крок 15 - кластер
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Амбасадор проекту «Молочний кластер 
у вашій громаді»

ЯРОСЛАВ БУРЯК

моб. (067) 73-70-343

email: agritotg@gmail.com. 

http://https://www.agrit.biz/
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