
Програма бізнес туру «Крафтові виробництва та локальні ремесла» 

 

Практична частина. 

Період реалізації: 02 вересня 2022року 

Опис заходу:виїзди безпосередньо на локації успішних підприємств Івано-Франківщини – кращі практики, спілкування з власниками та 

персоналом, отримання «інсайдерської» інформації щодо ведення такої діяльності, на чому робити акцент, канали продажів і т д. 

7.30-8.00: реєстрація учасників у холі готелю «Надія»  

8.10-8.20: вітальна зустріч з представниками керівництва Івано-Франківської обласної військової адміністрації 

8.30-10.00: переїзд уКоломийський район, с. Спас з відвідуванням  

№  Назва підприємства Основні види діяльності Основні досягнення 

1 

 Сільськогосподарський 

обслуговуючий 

кооператив «ЧИСТА 

ФЛОРА» 

(StovpiukFamilyBrand) 

Виробництво трав’яних чаїв, 

фітонапої, приправ, консервація ягід 

у власному соку та грибів. 

Заготовка та переробка сировини згідно європейських 

стандартів, продукція 100% натуральна, екологічна та 

органічна, визнана і експортується в країни Прибалтики, 

Канади, Америки, Білорусії, Молдови. Більше 100 видів в 

асортименті продукції. 

11.00-11.45: переїзд у Косівський район, м. Косів 

2  Кахельний цех Виробництво кахельної плитки Виробництво Косівської мальованої кераміки, яка внесена 

до репрезентативного списку нематеріальної культурної 

спадщини людства «ЮНЕСКО» 3 
 
Керамічний цех  

Виробництво керамічного посуду та 

сувенірів 

13.45-14.15: переїзд у с. Яворів, Косівський район 

14.15-15.00: обід у с. Яворів. 

4 ПП «Валило»  Виробництво ліжників 
Сприяє збереженню, відродженню, розвитку і 

популяризації народних художніх промислів  

5 

 Сільськогосподарський 

обслуговуючий кооператив 

«СНІДАВКА»   

Перероблення молока, 

виробництво масла та сиру 

Сучасна європейська сироварня розташована на висоті 

майже 1000м.  Об’єднання майже 30 сільських родин для 

виробництва якісних екологічно чистих продуктів 

18.00-19.30: переїзд у м. Івано-Франківськ 

19.30: вечеря у м. Івано-Франківськ  

 

Онлайн частина: аналіз бізнес-моделі, базових потреб для початку діяльності в сільськогосподарському сегменті, бізнес-план: запуск і 

зростання, можливості для залучення зовнішнього фінансування для такої діяльності, представлення франшизи 

Період реалізації: 06 вересня 2022 року 

 

 

 

 

 



Фінансові умови участі: 

1) Проєкт покриває транспортні витрати, але не більше 2000 грн. на одного учасника. 

Учасники купують квитки та організовують прибуття до Івано-Франківськата в зворотному напрямку самостійно. 

Кошти відшкодовуватимуться в Івано-Франківську після пред’явлення квитків. 

Можлива компенсація пального на автомобіль в межах 2000 грн. при пред’явленні чеків на пальне. 

 

2) Проєкт покриває витрати на проживання – 2 доби в готелі «Надія» https://www.nadiyahotel.com/rooms 

Якщо учасник бізнес-туру залишається в готелі довше, сплачує за проживання самостійно. 

 

3) Трансфери на підприємства по всій робочій програмі бізнес-туру забезпечують організатори, витрати покриваються проектом. 

 

4) Харчування: 2 сніданки включено у вартість проживання в готелі, обід та вечеря в межах робочої програми забезпечуються 

організаторами та покриваються проектом. 

 

5) Всі інші витрати: сувеніри, додаткові переїзди, тощо покриваються учасниками туру самостійно. 

 

Контактна особа, координатор від Донецької ТПП: Наталя ІВАНОВА, директор департаменту по взаємодії з бізнесом  

+38 050 4714440, natalia.ivanova@donetskcci.com 

 

Проєкт «Розвиток бізнес-сектору України» реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). 

 

 

https://www.nadiyahotel.com/rooms

