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Церква  Різдва 
Пресвятої  Богородиці.

Світова  спадщина  ЮНЕСКО  
в  с. Нижній Вербіж
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Дерев’яна церква в селі Нижній

Вербіж Коломийського району 

споруджена в 1756–1808 роках. 21 

червня 2013 року ця видатна пам’ятка

архітектури та монументального 

мистецтва разом з іншими

дерев’яними церквами Карпатського

регіону була включена до списку 

світової спадщини ЮНЕСКО.

За переказами, нинішню церкву

збудував за опришківські гроші Григір

Мельник, який прожив 114 років і тут 

же коло церкви похований. У зв'язку із

будівництвом церкви австрійський

цісар Фердинанд нагородив Григорія

Малою золотою медаллю «За 

заслуги»
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Цілюща скарбниця здоров’я- СОК «Чиста Флора»

Прикарпатське село Спас, що на 

Коломийщині, з давніх-давен славилося не 

лише трипільською культурою, стародавніми 

звичаями і традиціями. 

Саме в с. Спас було засновано 

Міжнародний фестиваль автентичної 

Карпатської кухні «Смачний Спас», який  

започаткував ідею Великого Карпатського 

Бренду.
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В селі Спас успішно 

працює СОК «Чиста Флора»,                        

ідейним натхненником якого є 

Михайло Стовп'юк.  Пан Михайло здобув освіту

біолога, з дитинства захоплювався зільніцтвом і 

побудував на власному господарстві

підприємство, що займається виготовленням

фіточаїв з лікарських рослин, джемів, варення, 

заготівлею грибів та ягід.

Цілющі лікарські рослини збирають 

на  чистих  землях  навчені заготовачі в 

околицях Прикарпаття і високогірних Карпат. 

Лікарська сировина переробляється на 

найкращому  європейському 

обладнанні. 



Продукція на 100% натуральна,

екологічна та органічна. Основна 

перевага виробництва: свіжа сировина відразу 

проходить процес переробки, тому 

цілющі властивості не втрачаються. Асортимент 

продукції різноманітний, він налічує близько 100 

видів. Продукція користується попитом в Європі, 

адже цілющі фіточаї СОК «Чиста Флора»  додають

людям не тільки насолоду, але й запобігають

багатьом хворобам.



До послуг туриста:

 Екскурсія територією господарства;

 дегустація продукції: трав’яні чаї, фітонапої,

ягоди у власному соку, медове драже;

 відвідування приватного музею зільництва

та огляд унікальної колекції стародавнього

 зільника.

 Керівник: Михайло Стовп’юк

Адреса: 

• Івано-Франківська обл., Коломийський район, c. Спас, вул. Шургалюка,15 

• Телефона за довідкою: +38 (03433) 9 36 67

• електронна пошта orgflora@gmail.com

• Більше інформації: https://pureflora.net
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https://pureflora.net/


Омлет на страусиній фермі

Житель с. Спас на власному    

селянському господарстві вирощує    

страусів. Привітний господар завжди

радий гостям і з задоволенням

розповість туристам цікаві факти про 

страусів, їх життя і звички.

До посуг туристів:
- дегустація омлету з страусиного яйця;

- екзотичне фото на пам’ять;

- можливість придбати страусине яйце,

яке вважається дієтичним і корисним. 

Адреса:
Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, 

c. Спас, вул. Теребіжна,18

Сухарук Роман Михайлович

тел. 0961159060  9



МАЛИНОВИЙ  РАЙ

Господарство Світлани Сорич

в с. Верхній Вербіж

Господарство спеціалізується на вирощенні

різних видів малини та ожини. Відвідувачам 

пропонують завітати на екскурсію,  поласувати 

спілими ягодами. Є можливість  самостійно

зібрати та придбати ягоди за помірними цінами. 

Також можна придбати саджанці малини. 

Адреса :

Івано-Франківська обл., 

Коломийський р-н,

с. Верхній Вербіж, 

вул. Коцюбинського,1

тел. (03433) 9 05 41, 0964497197 
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До Печеніжина по Довбушеві пареники

Сім’я Старжинських із селища 

Печеніжин – власники садиби

зеленого туризму.

Господиня готує автентичні 

наїдки: замащінку, борщ 

підпалений, грибну юшку, пироги 

парені, милай. У кожної страви –

своя казка або легенда, яких   

Ольга і Михайло знають безліч. 

Про гостинність цієї сім’ї дуже 

добре знають як і в Україні, так  і 

за її межами.

Адреса садиби:
Івано-Франківська область

Коломийський район

с-ще. Печеніжин

вул. Шухевича, 54

тел. +38 (067) 93 18 727, +38 

(067) 927 81 43

email:starzhyk@bigmir.net 11



Пасіка «Золоті  крилечка»

Пропонуємо дивовижну подорож

на пасіку Віктора Кондрюка, де можна 

не тільки відпочити душею у мальовничій місцині,

а й оздоровитись. Віктор – автор унікальної

методики оздоровлення «Сам собі лікар». 

Інфекційні хвороби, хвороби нервової системи, 

суглобів і кісток,  дихальних шляхів і травної 

системи, онкологічні захворювання, алергії –

все це лікується   з допомогою продуктів

бджільництва.

До послуг туриста:
- Екскурсія пасікою

- Дегустація продуктів бджільництва

- Чаювання з медом

- Сеанси апітоксинотерапії

Адреса:
с. Пилипи, Коломийського району 

вул. Зелена

тел. 066-225-38-57

12


