
СІМЕЙНІ
МОЛОЧНІ
ФЕРМИ

Презентація 
для партнера

МАСШТАБНІСТЬ ІМПАКТ ДОХІДНІСТЬ



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

СМФ – найбільший в Україні імпакт-проєкт в
сільському господарстві, який розвиває індустрію
сімейних молочних ферм.

Кожен з нас має унікальну можливість не лише
підтримати українських фермерів, надавши позику
проєкту, а й отримати дохід від вкладення коштів.

Про нас



Наша важливість

>85% обсягів агропромислової продукції
виробляють фермери (дані ООН за 2021 р)

>68% молока в Україні виробляє населення 
(Укрстат за 5 міс 2022 р)

>100 різновидів харчових продуктів 
виготовляється з молока



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 серпень 2022 року

169
ферм-учасників

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

414
приватних 
інвестора 
долучилося

$5 М
інвестовано 
в проєкт



Дохідна 
привабливість 
проєкту



Джерела доходів проєкту

Ветеринарні 
та інші 

послуги
Навчальні
програми

Збут 
молока

Продаж 
кормів,
нетелів Франшиза

F
Власна 

переробка



161,3

212,4

256,1

285,7

32,9
42,4

47,2 54

22,2 18,4 22,5 28,6

Фінансові показники, грн

2021 2022* 2023* 2024*

ВИРУЧКА

EBITDA

ЧИСТИЙ 
ПРИБУТОК

*прогнозовані дані



Умови інвестиційної позики

Мінімальна сума позики 15 000 грн

Термін* 3 роки

Дохідність 10% річних + премія

*з правом пролонгації та без права повернення до кінця дії позики



Розрахунок доходності

гарантований дохід (з правом щорічного 
перегляду процентої ставки)

((Сума позики / Вартість бізнесу) x 100%) x
Чистий прибуток за рік

Премія за 
ризик

Приклад розрахунку премії за ризик на основі фінансової звітності за 2021 р:

(15 000/205 520 000)x100%x22 183 100 = 1 619,05 грн або еквівалент 10,8% річних

*Тривалість дії нового продукту – до 31.12.2022 р.

10% 
річних



Порядок виплати

щоквартально до 7 числа місяця, що 
слідує за квартальним

Премія за 
ризик

*Перша виплата премії відбудеться в 2024 році за фінансовими результатами 2023 року

Гарантований 
дохід

нараховується щорічно, за
попередній рік, виплата не пізніше
ніж до 01.07 наступного року*



Прогноз розрахунку премії за ризик

2024

Сума 
позики

Вартість
бізнесу

Чистий 
прибуток

Еквівалент 
в % річних

( 100 000 / 205 401 219* ) x 100% 22 495 528*x

Премія

= 10 952 10,95%

2025 ( 100 000 / 250 122 952* ) x 100% 28 634 829*x = 11 448 11,45%

Виплата у:

Повернення 
позики ( 100 000 / 265 055 247* ) x 100% 23 607 648*x = 8 907 8,9%

31 307ВСЬОГО
*прогнозовані дані



Прогноз розрахунку ВСІЄЇ доходності 
на прикладі позики в розмірі 100 000 грн

Гарантований 
дохід

30 000 

Премія за 
ризик 31 307 

61 30720,4%



Імпакт-ефект

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

Створення
додаткових малих
бізнесів для
обслуговування
мережі ферм

Збереження
поголів’я ВРХ, що є в
населення

˃100 громад задіяні в 
розвиток проєкту та 
екосистеми

169 родин-
підприємців – бізнес 
який підтримує 
економіку

Впровадження
культури 
підприємництва в 
селі

Понад 5 млн грн 
податків сплачено за 1 
півріччя 2022 TAX



я

Як внести позику: кроки

ВІТАЄМО, 
Ви стали нашим партнером!

Заповнити
заявку на сайті

Надіслати
копії документів 
для підписання 

договору

Підписати
угоди та надіслати 

поштою

Сплатити кошти на 
рахунок згідно з 

реквізитами

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:



ВКЛАДАЙ В 

smf.invest.in.ukraine@smfua.com

invest.smf.org.ua

+38 099 349 89 93

КОНТАКТИ ВІДДІЛУ 
ІНВЕСТУВАННЯ

+38 067 507 83 50

СІМЕЙНІ МОЛОЧНІ ФЕРМИ

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