
Відкриття Сімейних ферм 

суть проекту 

• Ініціативні та зацікавлені люди подають заявку на фінансування для відкриття сіменої ферми. 

• Відкривають за фінансового сприяння компанії Укрмілкінвест сімейну ферму – отримують допомогу 

у фінансуванні на будівництво ферми, придбання обладнання, придбання ВРХ кількістю від 10 голів, 

консультативний супровід 

• Продають молоко власної сімейної ферми для Укрмілкінвест за ціною на 1 грн. більшу від ціни 

молокозаводу для населення, що дає додатковий дохід від кожної корови близько 10 тис. грн. на рік.  

Приклад  
(СФ 10 ВРХ) 

Створення Сімейної 
ферми з 10 корів 
ВИТРАТИ (фінансуються УМІ):  
• Обладнання 80 тис.грн. 
• ВРХ – 10 гол. на суму 180 

тис.грн. 
• Будівельні роботи – близько 

50 тис.грн. 
    Всього інвестицій в сумі  
    310 тис.грн. 
 

Створення Сімейної ферми з 10 корів 
ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ:  
 Інвестиції в обладнання – з 80 тис.грн. власник 

ферми повертає 40 тис.грн. протягом 4-х років 
рівними частинами, інші 40 тис.грн. – 
безповоротна допомога  

 Інвестиції ВРХ 180 тис.грн. надаються  на умовах 
15% річних з щорічним погашенням рівними 
частинами протягом 4-х років 

 Інвестиції в буд. роботи 50 тис. грн – 
повертаються за рік без відсотків 

40 тис.грн. 
безпово-

ротна 
допомога 

Термін 

окупності 

ферми:  

до 2,5 років 

Разом ми розвиваємо тваринництво і покращуємо власний добробут! 

Пропонуємо взяти участь у проекті створення сімейних молочних ферм та 
отримувати 9 000 грн. в місяць за кількагодинного робочого дня.   

Приваблива прибуткова справа навзамін важкій ручній роботі по господарству!   



Відкриття Сімейних ферм 

• Укрмілкінвест (УМІ): одне з найбільших молочних 
господарств Рівненщини (1500 голів ВРХ, сучасні 
технології тваринництва) 

• Засновник Кластеру «Натуральне молоко» 

Кластер «Натуральне молоко»: форма 
консультаційної, організаційної та інформаційної 
взаємодії виробників молока західного регіону 

Проект здійснюється за 
прикладом реалізованого у 
Львівській області спільного 
проекту Львівської аграрної 
дорадчої служби та Уряду 

Канади  ініціатори 

СМФ «Нове життя» - 
05.06.2018 р. 

(с. Новина 
Добрятинська, 

Млинівський р-н, 
господарство 
Черепушків) 

СМФ «Відродження» 
29.11.2017 р. 
(с. Стара Мощаниця, 
Здолунівський р-н, 
господарство 
Никончуків) 

СМФ «Світанок» - 
19.09.2018 р. 
(с. Топори, 
Ізяславський р-н, 
господарство  
Юрчуків) 

Ірина Патик (координатор):                   моб. 068 2063396, smf.patyk.iryna@gmail.com 

Сергій Чернієнко (менеджер з розвитку)                    моб. 067 4000338, smf.khmelnytskyi@gmail.com 

Контакти для 
зацікавлених 

Перші  
ферми 
проекту 

діючі СМФ 

планові СМФ 

Дубно 


