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ЩО Ж НОВОГО У  3-МУ НОМЕРІ?
•  Доповнена команда, що завзято та натхненно працювала 

над тим, щоб зробити цей випуск унікальним та змістовним
•  Новий формат путівника: тепер він став більш 

компактним, тому легко вміститься до Вашої кишені.
•  Наповнення стало ще більш інформативним та цікавим, 

що зробить путівничок незамінним помічником під час 
Вашого відпочинку та тим джерелом інформації, який 
допоможе вдало спланувати Ваш час

•  Вдалі ілюстрації допоможуть Вам одразу обрати ті місця, 
які б Ви хотіли відвідати у першу чергу

• Перелік та опис найяскравіших подій Гуцульщини

ЗАВДЯКИ ХОРОШИМ ВІДГУКАМ ПРО ПОПЕРЕДНІ 
ВИПУСКИ ПУТІВНИКА «ЦЕ ВЕРХОВИНА, ГУЦУЛИКИ!», ВИ 

ТРИМАЄТЕ В РУКАХ ВЖЕ 3-ІЙ ВИПУСК ВИДАННЯ ПРО НАШ 
МАЛЬОВНИЧИЙ КРАЙ – ВЕРХОВИНУ, ДЕ ЖИТТЯ ВИРУЄ 

СЕРЕД ВІЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ТА ЕКОПРОДУКТІВ.

МОЇ ВІТАННЯ,  
ДОРОГІ ЗЕМЛЯКИ 
ТА ШАНОВНІ 
МАНДРІВНИКИ! 

МИ БАЖАЄМО, ЩОБ У ВАС ЗАВЖДИ БУВ ЧАС 
НА ВЕСЕЛОЩІ ТА ВІДПОЧИНОК, 
БО ТО Є ДОБРЕ, ТО Є ФАЙНО!

3



Абих – щоб (АБИХ ти здоров був – ЩОБ ти був 
здоровий)
Агі (агій, ігі, ігій) – висловлення обурення, 
роздратування
Ади –  для висловлення здивування 

(дивись, бачиш)
Аєґже – звичайно, авжеж 
Акурат – якраз ( АКУРАТ на мене – ЯКРАЗ на мене  )
Амба – кінець, смерть, крапка
Антерес – зиск, вигода, користь
Антересний – цікавий, викликає інтерес, 
вартий уваги
Антересно – цікаво 
(мені АНТЕРЕСНО – мені ЦІКАВО)
Арідник – чорт, злий дух
Аркан – гуцульський чоловічий танець
Аршіца – вашко доступна вершина гори
Асентерунок – призов до війська
Афини (яфини) -  чорниці
Афинник (яфинник) – місце де ростуть чорниці
Ачуй – для привернення уваги, слухай ( АЧУЙ хтос 
иде – ЧУЄШ  хтось йде)

ОДНІЄЮ ІЗ ОСНОВНИХ ВІДМІННОСТЕЙ ГУЦУЛІВ 
ВЕРХОВИНЩИНИ ВІД  ІНШИХ ЖИТЕЛІВ КАРПАТ Є 

ЇХНІЙ ДІАЛЕКТ.  І ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВАМ БУЛО  КРА-
ЩЕ ПОРОЗУМІТИСЯ ІЗ МІСЦЕВИМИ ЖИТЕЛЯМИ, 

ВАМ СТАНУТЬ У  ПРИГОДІ ДЕЯКІ СЛОВА. НУ ЩО Ж, 
ПОЧНЕМО НАШЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ.

Бувайте здорові ! - Будьте здорові ! (прощання)
Идіт здорові ! - Йдіть здорові ! (відповідь )

Слава Ісусу Христу ( доброго дня )
Навіки слава Богу! (відповідь)

Єк Ви Дужі? - як Ваше здоров’я (привітання)
Добре, єк Ви? - Добре, як Ваше (відповідь)

A
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АФИНИ (чорниця) – 
КАРПАТСЬКИЙ ЛІК

КОРИСТЬ ЛИСТЯ 
ЧОРНИЦІ 
•  Настій листя чорниці застосовують 

для лікування шкірних захворювань і 
пошкоджень: опіків, ранок, екзем.

•  Чай з листя допомагає впоратися із го-
ловними болями і тривалим кашлем.

•  Також поряд з ягодами листяні відвари 
застосовуються для профілактики 
застуди, для лікування ревматизму, 
ниркових хвороб, діареї, для нормалі-
зації цукру при діабеті.

•  Настій готується наступним чином: 
протріть листя , відберіть 1 столову 
ложку та залийте їх склянкою гарячої 
води. Нехай настій настоїться впро-
довж 30 хвилин на водяній бані. Потім 
рідину потрібно процідити і можна 
застосовувати. Цілком достатньо буде 
пити по 1/3 склянки три рази в день.

КОРИСНІ ВЛАСТИВОСТІ 
ЧОРНИЦІ:
•  Чорниця корисна для зору, вона 

зміцнює не тільки сітківку ока, але і 
покращує гостроту зору.

•  Регулярне споживання в їжу чорниці 
покращує пам’ять.

•  Чорниця – криниця вітамінів і 
корисних речовин, таких як дубильні 
речовини, органічні кислоти, ефірну 
олію, глюкозу, сахарозу та фруктозу, а 
також магній, натрій, залізо, фосфор, 
калій і вітаміни А, С, Р, В1, В2, В6, В9.

•  Ягоди чорниці містять рослинний 
інсулін, що корисний при діабеті.

• Чорниця - природний антисептик.
• Чорниця корисна для печінки.
•  Покращує обмінні процеси, що 

відбуваються в організмі.
•  Ягоди корисно їсти при занепаді сил 

та при авітамінозі.
•  Застосовують чорницю і при гастриті 

зі зниженою кислотністю.
•  При зниженому гемоглобіні чорниця 

незамінна, оскільки на 100 г продукту 
містить 6800 мкг заліза. 

•  чорниця видаляє з організму токсини, 
шлаки і солі важких металів.

•  Чорниця один з важливих продуктів, 
які омолоджують організм.

•  Ягоди чорниці очищають кров.
•  Ягоди зміцнюють стінки судин і 

покращують кровообіг.
• Чорниця добре зміцнює імунітет.

ЯГОДИ ЧОРНИЦІ КУЛЯСТОЇ ФОРМИ 
ТЕМНО-СИНЬОГО КОЛЬОРУ 

ІЗ ГЛИБОКИМ ЧОРНИМ ВІДТІНКОМ, 
ТОМУ ЧОРНИЦЮ НАЗИВАЮТЬ 

САМЕ ЧОРНИЦЕЮ.

5www.hutsulyky.info/tour



Закло / Котедж 
5 номерів / 10 місць
тел: (097) 981-07-50, (097) 933-81-70, (097) 662-29-96 
село Кривопілля, вул. Крива, 106
0.2 км від центральної дороги / 15 км від центру

Двоповерховий котедж. Садиба дуже простора, 
затишна та чиста

• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Сауна;
• Трансфер;
• Паркінг;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори

Сонячна Заграва / Садиба 
8 - 10 місць
тел: (068) 724-94-13, (068) 724-94-12 
село Красник, вул. Січових стрільців
2 км від центральної дороги / 7 км від центру

Двоповерховий будинок. Файна сауна на 6 
осіб — 20 грн з особи за годину. 

• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Сауна;
• Трансфер;
• Паркінг;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори;

ТЕРЕМОК / Садиба 
6 номерів / 12 місць
тел: (096) 900-80-49, (050) 338-70-22 (050) 373-03-10 
місто Верховина, вул. О. Довбуша, 18
0.7 км від центральної дороги / 1,4 км від центру

Двоповерховий дерев’яний котедж. З радістю 
поселимо гостей верховинщини, але тільки 
групи людей від 6-ти і більше осіб. 

• Кафе;
• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Поруч ліс;
• Мангал;
• Сауна;
• Трансфер;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори

Перлина / Садиба 
18 - 20 місць
тел: (097) 775-36-39 Галина, (067) 773-28-11 Василь 
місто Верховина, вул. Р. Шухевича, 6
0.1 км від центральної дороги / 1 км від центру

Двоповерховий будинок, Дерев’яний котедж. 
Дворазове харчування в кафе включено у 
вартість, домашня кухня. 

• Колиба;
• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Поруч ліс;
• Мангал;
• Сауна;
• Трансфер;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори;

#ГУЦУЛИКИ
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• Дитячий майданчик;
• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Сауна;

• Поруч ліс;
• Трансфер;
• Паркінг;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори

Тихій Вечір / Садиба 
7 - 9 місць
тел:  +38 (067) 496-23-08, +38 (097) 353-17-49 
село Ільці, вул. Флесівка, 155
0.1 км від центральної дороги / 5 км від центру

7www.hutsulyky.info/booking



• Поруч ліс;
• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Сауна;
• Апітерапія;
• Трансфер;
• Паркінг;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори

КРАСА КАРПАТ / Садиба 
8 номерів / 16 місць
тел: (067) 794-98-84, (097) 489-87-56 
село Буковець, вул. Параджін
0.1 км від центральної дороги / 18 км від центру

Триповерховий котедж. Сауна на 4 особи з 
контрастним басейном — 75 грн за годину. 
Ми стараємось щоб наші гості відпочили 
якнайкраще.

• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Поруч ліс;
• Мангал;
• Сауна;
• Трансфер;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори

ЛІЛЕЯ / Садиба 
9 номерів / 18 - 20 місць
тел: (067) 765-20-04, (067) 906-36-41 
місто Верховина, вул. вул. Федьковича, 14
0,1 км від центральної дороги / 1 км від центру

Триповерховий дерев’яний будинок. Російська 
лазня на 4-6 осіб з кімнатою відпочинку, роз-
дягальнею, душовою - 25 грн/година з особи. 
Охайні і затишні номери, чудовий краєвид з 
балкону та прекрасна альтанка з мангалом.

ЕДЕЛЬВЕЙС / Садиба 
5 номерів / 10 місць
тел: (096) 940-63-94, (098) 222-82-49 , (097) 179-83-34 
село Ільці, вул. Голиці
0.1 км від центральної дороги / 7 км від центру

Двоповерховий котедж. Сауна на дровах.  
Продукти з власного господарства: м’ясо, молоко, 
мед тощо. Апітерапія (лікування бджолами).

НАД ЧЕРЕМОШЕМ / Садиба 
10 номерів / 20 - 22 місць
тел: (067) 287-43-90, (095) 259-98-64 
місто Верховина, вул. вул. Поповича, 15
0.1 км від центральної дороги / 1 км від центру

Дуже велика тeриторія (0,28 га) на самому березі 
річки Чорний Черемош. Двоповерховий будинок. 
В сусідній будівлі розташовується відпочинковий 
комплекс з двома залами для відпочинку (в 
одному з них є камін), сауною та більярдною.

• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Сауна;
• Басейн на вулиці;
• Поблизу річка;
• Ігровий майданчик;
• Трансфер;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори;

• Колиба;
• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Сауна;
• Апітерапія;
• Трансфер;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори

#ГУЦУЛИКИ
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ГОРЯНКА / Садиба 
15 номерів / 85 місць
тел: (067) 308-37-62, (096) 440-04-13 
село Криворівня, вул. Бережниця
0.9 км від центральної дороги / 6 км від центру

Три двоповерхові дерев’яні будинки. Сауна на 
дровах на 12 осіб. Приміщення для проведення 
бенкетів на 500 - 600 осіб . Приймаються групи 
дітей. Поруч знаходяться стадіон та зал для прове-
дення тренувань. 

• Поруч ліс;
• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;

• Трансфер;
• Паркінг;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори

ВЕЖА / Гостинний двір 
16 місць
тел: (097) 362-62-16, (097) 362-70-06 
місто Верховина, вул. В. Чорновола, 5
1,5 км від центральної дороги /    км від центру

Триповерховий дерев’яний котедж. Власні молочні, 
м’ясні продукти, мед, трав’яні чаї. 

• Кафе;
• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Сауна;

• Поруч ліс;
• Трансфер;
• Паркінг;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори;
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• Кафе;
• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Поруч ліс;
• Трансфер;
• Паркінг;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори;

• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Сауна;
•  Ігровий 

майданчик;
• Трансфер;
• Паркінг;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори;
• Конференц-зал;

РАЙДУГА / Садиба 
10 номерів / 30 місць
тел: (097) 253-66-04  
село Ільці, вул. Голиці
0.1 км від центральної дороги / 5 км від центру

Триповерховий дерев’яний котедж, конференц 
- зал на 100 осіб. Ми зорієнотовані на прийом 
великих груп людей, та на культурний безал-
когольний відпочинок. 

АРКАН / Садиба 
11 номерів / 22 - 26 місць
тел: (096) 737-64-84, (097) 771-27-04 
місто Верховина, вул. Жаб’євська, 67
0.1 км від центральної дороги / 2 км від центру

Триповерховий будинок. Власні молочні та м’ясні 
продукти.  Господиня є професійним.кухарем. 

#ГУЦУЛИКИ
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• Колиба;
• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Сауна;
• Апітерапія;
• Трансфер;
• Паркінг;
• Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори

ODESSA / Готель 
11 номерів / 22 місць
тел: (067) 483–21–11, (067) 519–95–30 
село Ільці, вул. Стаїще
0.1 км від центральної дороги / 4 км від центру
Готельний комплекс на 3 поверхи з європей-
ським рівнем обслуговування та щирою україн-
ською гостинністю. Привітний і доброзичливий 
персонал. 
Організація харчування за попереднім  
замовленням.

11www.hutsulyky.info/booking



ГУЦУЛЬСЬКИЙ МАЄТОК / Садиба 
6 номерів / 12 - 14 місць
тел: (068) 010-13-50, (067) 999-97-80 
село Криворівня, вул. Царина
0.1 км від центральної дороги / 10 км від центру

Триповерховий будинок. Сауна з кімнатою відпочинку 
— 100 грн за годину.  Ідеальне місце як для веселих 
компаній так і для спокійного сімейного відпочинку. 

• Колиба;
• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Сауна;
• Поруч ліс;
• Трансфер;
• Паркінг;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори

• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Сауна;
• Поруч річка;
• Трансфер;
• Паркінг;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори

КАЛИНА / Садиба 
4 кімнати / 8 - 10 місць
тел: (097) 86 66 899, (097) 66 88 340 
село Криворівня, вул. Царина
0.2 км від центральної дороги / 7 км від центру

Одноповерховий будинок. Господиня садиби дуже 
смачно готує як українські так і гуцульські страви. 

#ГУЦУЛИКИ
це ВЕРХОВИНА12 ПРОЖИВАННЯ



ЗАТИШОК / Садиба 
9 номерів / 31 - 33 місця
тел: (097) 924-03-08, (067) 789-95-51, (095) 204-43-20 
місто Верховина, вул. Жаб’євська, 
9    км від центральної дороги / 0.8 км від центру

Двоповерховий будинок. Подорож чудо - маши-
ною карпатськими серпантинами, на полонину “ 
КРИНТА “, де народжується сир. 

5 ВЕРШИН / Котедж 
6 номерів / 12 - 14 місць
тел: (067) 753-13-45, (03432) 2-54-03 
місто Верховина, вул. М. Грушевського
  2 км від центру

Триповерховий будинок. Камінний зал 
на 50 місць. Сауна на 6 осіб — 300 грн 
за 2 год. 

• Поруч річка;
• Рафтинг;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Сауна;
• Трансфер;
• Паркінг;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори

• Поруч ліс;
• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Сауна;
• Трансфер;
• Паркінг;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори
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• Поруч ліс;
• Сад;
• Гойдалка;
• Альтанка;
• Мангал;
• Сауна;
• Трансфер;
• Паркінг;
•  Wi - Fi;
• Екскурсії;
• Походи в гори

КАМ.ІН / Садиба 
18 місць
тел: (067) 716-11-30, (050) 377-95-04 , (050) 353-40-33 
село Кривопілля, вул. Буков’ян
0.8 км від центральної дороги /15 км від центру

Двоповерховий дерев’яний котедж. Рай для 
тих, хто мріє відпочити від шуму, подихати 
чистим гірським повітрям та оздоровитися. 

• Колиба, 
• Гойдалка, 
• Альтанка, 
• Мангал, 
• Поблизу річка, 
• Поруч ліс, 
• Трансфер, 
• Wi - Fi, 
• Екскурсії, 
• Походи в гори, 
• Катання на конях              

• Гойдалка, 
• Мангал, 
• Поблизу річка, 
• Поруч ліс, 
• Трансфер,
• Wi - Fi, 
• Екскурсії, 
• Походи в гори,
• Риболовля, 
• Рафтинг              

СОНЯЧНА ДОЛИНА / Садиба 
8  місць
тел.  (096) 851-65-82, (098) 811-81-28
місто Верховина, вул.  Жаб’євська, 9 а
1 км від центру / 0.1  км від центральної дороги 

Двоповерховий будинок.  
Трансферні послуги (мікроавтобус на 8 місць). 

• Гойдалка, 
• Альтанка, 
• Мангал, 
• Поруч ліс, 
• Трансфер, 
• Wi - Fi, 
• Екскурсії, 
• Походи в гори, 
• Риболовля, 
• Катання на конях, 
• Рафтинг              

КИЧЕРА / Котедж 
6 номерів /14  місць
тел.  (097) 702-12-93,  (067) 343-01-42
село Красник,  вул.  Луг 
7  км від центра

На території є будинок і котедж.  Власник має 
своє наметове містечко «ЧОРНОГОРА»  
(деталі в розділі активний відпочинок) 

У ГАННУСІ / Садиба
8 номерів / 32  місця
тел.  (067) 157-74-77, (067) 392-64-79
місто Верховина, вул.  Довбуша, 21
1 км від центру / 0.1  км від центральної дороги

Двоповерховий дерев’яний будинок. Власні 
молочні та м’ясні продукти, бринза, чай з 
карпатських трав.  

#ГУЦУЛИКИ
це ВЕРХОВИНА14 ПРОЖИВАННЯ



ZLATA / Готель
8 номерів / 16 - 20  місць
тел.  (098) 556-65-26 , (095) 831-00-12
місто Верховина, вул.  Жаб’євська 
0.8 км від центру / 0.2  км від центральної дороги

Триповерховий будинок. Обідній зал на 50 
місць, бар. Сауна на 10 осіб — від 100 грн 
за годину.  Трансфер на VIP авто. 

• Кафе
• Сад
• Альтанка
• Мангал
• Сауна
• Поблизу річка
• Ігровий майданчик
• Більярдний стіл
• Трансфер
• Паркінг
• Wi - Fi
• Екскурсії
• Походи в гори
• Риболовля
• Катання на конях
• Прокат велосипедів
• Прокат квадроциклів
•  Прокат лижного 

спорядження
• Рафтинг
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м. Верховина, вул. Жаб’євський 
потік 33-а, тел.: (067) 92 80 794

присілок Грашпаривка, с.Криво-
рівня, тел.: (097) 77 10 743

вул. І. Франка, 35 смт.Верховина, 
тел.: (097) 58 58 952

присілок Москалівка, с.Криворів-
ня,  тел.: (097) 96 08 921

присілок Глифа, смт. Верховина, 
тел.: (097) 75 99 033

присілок Заріччя, с.Криворівня,  
тел.: (097) 23 26 112

вул. І. Франка, 5, смт.Верховина, 
тел.: (098) 39-98-345

вул.Шевченка, смт.Верховина,   
тел.: (097) 48 45 380 

с.Ільці, прис. Великий Грабовець,
тел.: (050) 54 79 130

ХАТА-МУЗЕЙ КІНОФІЛЬМУ 
«ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»

МУЗЕЙ 
«ХАТА-ГРАЖДА»

ХАТА - МУЗЕЙ  ПАРАСКИ 
ПЛИТКИ - ГОРИЦВІТ

 ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧИЙ 
МУЗЕЙ ГУЦУЛЬЩИНИ

ХАТА-МУЗЕЙ 
МИКОЛИ ІЛЮКА

МУЗЕЙ «ВИШИВАНКА»

ЛІТЕРАТУРНО-МЕМОРІАЛЬ-
НИЙ МУЗЕЙ ІВАНА ФРАНКА

МУЗЕЙ ГУЦУЛЬСЬКОЇ МАГІЇ

МУЗЕЙ РОМАНА КУМЛИКА

МУЗЕЇ#ГУЦУЛИКИ
це ВЕРХОВИНА16



У музеї ви побачите меморіальні 
речі  з дому Грушевських - крісло 
вченого та кабінетне крісло-качалку. 
Також різьблену шкатулку, історія 
віднаходження якої нагадує неймо-
вірну легенду. Серед портретів, книг, 
фотографій складете своє уявлення 
про цю історичну постать у перебігу 
творення української державності. 

Вам запропонують застелені ліж-
никами дерев’яні лавиці, зроблені 
місцевим майстром Василем Ілій-
чуком, сидячи на яких ви зможете 
послухати екскурсовода. 

Музею Михайла Грушевського 
виповнюється 12 років з часу від-

криття. Рівно ж стільки літ Михайло 
Грушевський приїжджав на Гуцуль-

щину. Спочатку - гостем, а з 1907 
року як повноправний господар своєї 

вілли на присілку Грушівка в селі 
Криворівня. Сюди родина першого 

президента Грушевського поспішала 
зі Львова на літні канікули, щоб 

відпочити, зустріти  численних гостей 
і попрацювати. 

Саме тут Грушевський написав 
новелу «Предок», завершував 

7-8 томи «Історії України Руси», 
вносив числення правки до свого 

літературно-наукового вісника. За 
сезон тут народжувалось до двох 

дестяків творів. 

Доповнює музейну експози-
цію і природа: поруч - потік 
Бережниця, який вливається 
в річку Чорний Черемош та 
красива скала біля одного з 
берегів, яка виглядає як стоси 
зшитківі фоліантів. 

Символічно її можна було б 
назвати скелею Грушевського. 
Радимо розпочати подорож 
Криворівнею якраз із Гру-
шівки, куди ми вас гостинно 
запрошуємо!

ПЕРЛИНА КРИВОРІВНІ – МУЗЕЙ 
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО 

Присілок Грушівка, село Криворівня, тел. (097) 83 32 326
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ЗҐАРДА / Гостинний двір 
8 номерів /  16 - 18 місць 
тел.  (096) 224-69-38  (098) 073-70-20 
село Верхній Ясенів , вул.  Печище  
9 км від центру    

Двоповерховий будинок та триповерховий бу-
динок поруч. На території є колиба на 70 місць. 
Організація бенкетів (до 200 осіб). Сауна на 
дровах на 6 осіб з плавальним басейном (роз-
мір 5м. на 11м. ).У літній період є можливість 
для проживання в старовинній гуцульській хаті 
(2 кімнати на 6 осіб). 

• Колиба
• Сад
• Гойдалка
• Альтанка
• Мангал
• Сауна
• Басейн у приміщенні
• Поблизу річка
• Поруч ліс
• Ігрова кімната
• Ігровий майданчик
• Більярдний стіл
• Тенісний стіл
• Трансфер
• Паркінг
• Wi - Fi
• Екскурсії
• Походи в гори
• Риболовля
• Катання на конях
• Прокат велосипедів
• Прокат квадроциклів
•  Прокат лижного 

спорядження
• Рафтинг              

#ГУЦУЛИКИ
це ВЕРХОВИНА18 КОМПЛЕКСНИЙ ВІДПОЧИНОК
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СЯЙВО  КАРПАТ / Гостинний двір 
11 номерів /  50 місць 
тел.  (098) 473-45-80, (096) 934-29-54, (096) 511-02-94
село Красноїлля, вул.  Долина 
20 км від центру / 0.1 км від центральної дороги 

Триповерховий будинок, ресторан на 500  місць можна 
винайняти для святкувань урочистих подій (ювілеїв, ве-
сіль)., конференц-зал на 100 місць, продуктовий магазин. 
Тільки у нас відразу переступивши поріг Ви опиняєтеся у 
природному середовищі чарівних гір. 

СМЕРЕКОВА  ХАТА / Садиба 
8 номерів /  16 - 18 місць 
тел.  (097) 267-23-67, (097) 668-20-52, (098) 488-45-25 
село Ільці
3 км від центру    

Двоповерховий дерев’яний котедж. Всі номери типу 
півлюкс - двоспальне або 2 односпальні ліжка.   

• Кафе
• Ресторан
• Сад
• Гойдалка
• Альтанка
• Мангал
• Сауна
• Поблизу річка
• Ігровий майданчик
• Тенісний стіл
• Трансфер
• Паркінг
• Wi - Fi
• Екскурсії
• Походи в гори
• Конференц - зал

• Кафе
• Сад
• Гойдалка
• Альтанка
• Мангал
• Поблизу річка
• Поруч ліс
• Ігровий майданчик
• Трансфер
• Паркінг
• Wi - Fi
• Екскурсії
• Походи в гори              

#ГУЦУЛИКИ
це ВЕРХОВИНА20 КОМПЛЕКСНИЙ ВІДПОЧИНОК



ВОДОГРАЙ КАРПАТ / Гостинний двір 
10 номерів /  22 - 25 місць 
тел.  (067) 928-07-94,  (096) 567-58-89
місто Верховина, вул.  Жаб’євський Потік, 33-а  
2 км від центру / 0.1 км від центральної дороги 

Триповерховий готель. Неповторний інтер’єр в 
гуцульському стилі, колиба, сауна і чималий набір 
послуг для гостей. 

• Ресторан
• Колиба
• Сад
• Гойдалка
• Альтанка
• Мангал
• Сауна
• Ігровий майданчик
• Трансфер
• Паркінг
• Wi - Fi
• Екскурсії
• Походи в гори
• Катання на конях
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Магурка / Котеджі 
38 - 42 місця 
тел.  (097) 384-17-00, (067) 125-30-46, (067) 672-82-95
місто Верховина,   
1 км від центру / 0.2 км від центральної дороги 

На території шість котеджів, колиба та чан для 
5-6 осіб з сірководневою водою. Купання в чані 
з сірководневою водою – дуже корисна для 
всього організму процедура.  

• Колиба
• Сад,
• Гойдалка, 
• Альтанка, 
• Мангал, 
• Сауна, 
• Басейн на вулиці, 
• Поблизу річка, 
• Поруч ліс, 
• Ставок на території, 
• Ігровий майданчик, 
• Трансфер, 
• Паркінг, 
• Wi - Fi, 
• Конференц - зал, 
• Екскурсії, 
• Походи в гори, 
• Риболовля, 
• Катання на конях, 
• Прокат велосипедів, 
• Прокат квадроциклів, 
•  Прокат лижного 

спорядження, 
• Рафтинг              

#ГУЦУЛИКИ
це ВЕРХОВИНА22 КОМПЛЕКСНИЙ ВІДПОЧИНОК



ПИВОВАР / Готель 
15 номерів /  36 - 44 місця
тел.  (067) 909-00-69, (099) 099-41-44, (097) 777-02-99 
місто Верховина , вул.  Жаб’євська, 168 а 
2 км від центру    

Триповерховий будинок. 
Пив-бар на 70 місць та власна пивоварня.   

• Мангал
• Поблизу річка
• Поруч ліс
• Трансфер
• Паркінг
• Wi - Fi
• Екскурсії
• Походи в гори              
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«БАБАЙ  В  ГЛЕЧИКУ»

ДО ВАШИХ ПОСЛУГ:
• Паркінг та велостоянка
• Літній майданчик з гойданками
• Wi-Fi
• Оплата пластиковими картками
• Мобільне покриття: Київстар, UMC

ОРГАНІЗОВУЄМО:
• Трансфер з Косова та інших міст
• Поселення в готелях у Карпатах
• Живу музику (гуцульські цимбали, скрипки, трембіта)
• Прогулянки в гори, до скель, форельного господарства, гірськолижного витягу 
• Майстер-клас з виготовлення яворівських килимів, капців та ліжників

МИ ПРОПОНУЄМО:
• Комплексні обіди
• Обслуговування банкетів та весіль
• Окреме дитяче меню та банкети для дітей
• Гуцульську та національну кухню
• М’ясні вироби домашнього виробництва!

УКРАЇНСЬКОЮ
АНГЛІЙСЬКОЮМ

И РОЗМОВЛЯЄМО

ГУЦУЛЬСЬКОЮ



«БАБАЙ  В  ГЛЕЧИКУ»

З міцних карпатських напитків маємо настоян-
ку медовухи з прополісом, медовуху на травах, 

джинджуру (від підойми!) і навіть золотий 
корінь (від надсади та болей в шлунку).

У»ФІРМОВА С ТРАВА

МОЖЕМО ПРИЙНЯТИ

ДО 60 ГОСТЕЙ 

•  Для діток ми готуємо свіженьку манну 
кашку, мюслі з домашнім молочком, пи-
роги на пару, налиснички, сирники а також 
морозиво та фруктові салати на десерт.

•  А на десерт — чай з свіжих лісових ягід 
(чорниця, малина, афина, ґоґодзи, лісова 
ягода) з медом.

CЕЛО ЯВОРІВ, КОСІВСЬКИЙ РАЙОН, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ.
РЕСТОРАН РОЗТАШОВАНИЙ НА ТРАСІ КОСІВ — ВЕРХОВИНА.

www.babai.yavoriv.if.ua
+380 (67) 599-80-45 — Віктор
+380 (98) 565-28-67 — Зорянa



Згарда / Колиба (2 зала)
тел. (096) 224-69-38, (098) 073-70-20
село Верхній Ясенів (9 км від центру)

Організація бенкетів (до 200 осіб), 
корпоративні вечірки, дні народження.

• Банкетний зал, 
• Літня тераса, 
• Гойдалка, 
• Альтанка, 
• Мангал, 
• Сауна, 
• Басейн у приміщенні, 
• Поблизу річка, 
• Поруч ліс, 
• Ставок на території, 
• Ігровий майданчик, 
•  Жива музика  

(за домовленістю), 
• Танцмайданчик, 
• Тенісний стіл, 
• Трансфер, 
• Паркінг, 
• Wi - Fi, 
• Комплексні обіди, 
• Гуцульська кухня, 
• Українська кухня, 
• Обслуговування груп

Водограй карпат / Кафе 
тел. (067) 928-07-94, (096) 567-58-89 
місто Верховина, Жаб’євський Потік, 33-а  
2 км від центру

Компактна колиба та кафе поруч 
«Можливе приготування шашлика, сма-
женого барана. Бочкове вино, глінтвейн.»

• Банкетний зал, 
• Літня тераса, 
• Гойдалка, 
• Альтанка, 
• Мангал, 
• Сауна, 
• Поруч ліс, 
• Ігровий майданчик, 
•  Жива музика  

(за домовленістю), 
• Трансфер, 
• Паркінг, 
• Wi - Fi, 
• Комплексні обіди, 
• Гуцульська кухня, 
• Українська кухня, 
• Обслуговування груп

#ГУЦУЛИКИ
це ВЕРХОВИНА26 КАФЕ / БАРИ / КОЛИБИ



ПИВОВАР / Пив-бар
тел. (097) 777-02-99, (099) 099-41-44, 
(067) 909-00-69, (099) 726-24-26
місто Верховина

Пив-бар на 70 місць та власна пивоварня. 
Скоштуйте тут та візьміть із собою 
справжнього Верховинського пива.

Магурка / Колиба 
тел. (097) 384-17-00, (067) 125-30-46,
місто Верховина  
1 км від центру / 0.2 від центральної дороги

2 зали — 70 та 100 місць. 
Затишне місце та смачна кухня.

•  Жива музика 
(за домовленістю), 

• Трансфер, 
• Паркінг, 
• Wi - Fi, 
• Комплексні обіди, 
• Гуцульська кухня, 
• Українська кухня, 
• Обслуговування груп

• Літня тераса, 
• Гойдалка, 
• Альтанка, 
• Мангал, 
• Сауна, 
• Поблизу річка, 
• Поруч ліс, 
• Ставок на території, 
• Ігровий майданчик, 
•  Жива музика

(за домовленістю), 
• Танцмайданчик, 
• Трансфер, 
• Паркінг, 
• Wi - Fi, 
• Комплексні обіди, 
• Гуцульська кухня, 
• Українська кухня, 
• Обслуговування груп
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Верховинський р-н, с. Криворівня

Голошинської та Зеленської 
сільської ради

Верховинський р-н, в межах Карпат-
ського національного природного парку

гора Піп Іван ( 2028м. )

Яремчанської міської ради та 
Верховинського району

с. Криворівня гора Синиці (1186 м)

Верховинський р-н, південний схід 
від села Буковець

масив Чорногора.на високогірних масивах Чивчинських 
і Гринявських гір на висоті 1731м.

АСТРОНОМІЧНА І МЕТЕОРОЛО-
ГІЧНА ОБСЕРВАТОРІЯ

КАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬ-
НИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК

СКЕЛІ БАБИ

ДОВБУШЕВІ КОМОРИ

ПИСАНИЙ КАМІНЬ

ОЗЕРО НЕСАМОВИТЕ

ВЕРХОВИНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬ-
НИЙ  ПРИРОДНИЙ ПАРК

СКЕЛІ ШПИЦІ

ДІЮЧА ХАТА-ҐРАЖДА ПІД 
ГОРОЮ ІГРЕЦЬ

#ГУЦУЛИКИ
це ВЕРХОВИНА28 ВИЗНАЧНІ ПАМ’ЯТКИ



У СЕЛІ КРИВОРІВНЯ ВЕРХОВИНСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, В САМІМ СЕРЦІ УКРАЇНСЬКИХ 

КАРПАТ, Є ЦЕРКВА РІЗДВА ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ, 
ПЕРША ЗГАДКА ПРО ЯКУ ДАТУЄТЬСЯ 1719 РОКОМ, І ЯКА Є 

ПАМ’ЯТКОЮ АРХІТЕКТУРИ  ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ. 

Особливість нашого храму в тому, 
що за ці три століття, незважаючи 
на всі випробування, він ніколи не 
був закритим, і в ньому завжди 
звершувались Богослужіння. 

Свого часу тут молилися і відправ-
ляли служби Патріарх Володимир 
Романюк, митрополит Андрей 
Шептицький, фундатор „українських 
Афін” (так на початку ХХ століття 
називали Криворівню), парох села 
Алексій Волянський. Церковні 
відправи у Криворівні відвідували 
Іван Франко, Михайло Грушевський, 
Володимир Гнатюк, Яків Головаць-
кий та багато інших визначних 
постатей української культури.

Сьогодні Криворівня стала духов-
но-культурним центром Гуцульщини 
і збирає гостей не тільки з України, 

але й зі всього світу. Ті, хто відвідує 
нашу стареньку церкву, одностайно 
свідчать про особливу благодать 
Божу, яка вливається у серце і 
просвітляє розум того, хто молиться. 
Це найбільший дар, що його має 
Криворівня як надбання ревних 
молитов предків та їх нащадків. 

У храмі Різдва Богородиці часто 
збираються на спільний молебень 
за Україну і за світ віруючі різних 
християнських конфесій та навіть 
інших віросповідань.
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• Мангал, 
• Поблизу річка, 
•  Ігровий майданчик, 
• Трансфер, 
• Паркінг

• На території є колиба,
• Гойдалка,
• Альтанка,
• Мангал,
• Басейн на вулиці,
• Ігровий майданчик, 
• Паркінг

Магурка / Чан 
тел. (067) 125-30-46, (067) 672-82-95
місто Верховина
1 км від центру  / 0.1 км від центральної дороги

Унікальний вид відпочинку — лікувально-оз-
доровчий чан. Купання в чані з мінеральною 
водою, насиченою сірководнем, стимулює 
імунну систему, покращує діяльність опор-
но-рухового апарату і надає шкірі пружність.

ZLATA / Сауна
тел. (098) 556-65-26, (095) 831-00-12
місто Верховина
1 км від центру  / 0.1 км від центральної дороги

Сауна на 10 осіб — від 100 грн за годину. Є 
кімната відпочинку, масажна лавка, діжка 
для обливання. Духмяний трав’яний чай. 
Хочете добре попаритися і розслабитися ?  
Тоді Вам до нас ! 

Згарда / Сауна
те. (096) 224-69-38, (098) 073-70-20 
село Верхній Ясенів

Сауна на дровах. Найбільший басейн 
в районі розмір якого 5х11 метрів. 

• На території є колиба, 
• Гойдалка, 
• Альтанка, 
• Мангал, 
• Басейн у приміщенні, 
• Поблизу річка, 
• Ігрова кімната, 
• Ігровий майданчик, 
• Тенісний стіл, 
• Трансфер, 
• Паркінг, 
• Wi - Fi

ВОДНІ ПРОЦЕДУРИ#ГУЦУЛИКИ
це ВЕРХОВИНА30



ФОРЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
Косівський район, село Яворів
тел. (098) 25 32 923, (098) 25 34 434

Риболовля в тихому та затишному 
куточку, в оточенні чарівної природи та 
поруч із сокільським водоспадом. 
Ми гарантуємо що у Нас вудити 
сподобається як дорослим так і дітям, як 
чоловіка так і жінкам.

• Чарівна природа,
• Ставок на території,
• Смачне приготування пійманої риби,
• Гуцульська кухня,
• Сокільський водоспад,
• Затишні альтанки, 
• Мангал,
• Поблизу річка,
• Поруч ліс,
• Ігровий майданчик,
• Трансфер,
• Паркінг, 
• Wi - Fi,
• Екскурсії,
• Походи в гори

ФОРЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Риболовля в тихому та затишному 
куточку, в оточенні чарівної природи та 
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КАТАННЯ НА КОНЯХ
тел. (097) 861 18 50, (096) 839 94 12
місто Верховина 

Чудовий вид активного відпочин-
ку доступний практично кожному.

ХВИЛІ ЧЕРЕМОШУ 
місто Верховина, тел. (097) 27 49 447,  (095) 387 17 11 (Філипчук Іван)

Рафтинг на Чорному Черемоші.  Прокат велосипедів. 
Відпочивай активно, відпочивай екстримально !

•  Прогулянки на конях ( Верхови-
ною та сусідніми селами ), 

•  Кінні екскурсії по лісових 
масивах та гірсьих стежках, 

• Взимку катання у санях, 
• Навчання верхової їзди

• Інструктор,
• Спорядження,
• Трансфер
• Карта маршрутів,
• Фото та відеозйомка

#ГУЦУЛИКИ
це ВЕРХОВИНА32 АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК



ЧОРНОГОРА / Наметове містечко
(098) 887 19 44 Ігор, (097) 702 12 93, (067) 343 01 42 Толік
село Красник

Тут Ви по-справжньому насолодитись природою, та цікаво провидите свій 
час.  Просторе та із всіма необхідними зручностями наметове містечко. 
Галявина рівна, вкрита травичкою, тож вночі ніщо не тиснутиме вам в 
бік. У ввечері збираються бажаючі поділитись враженнями, посидіти біля 
ватри, поспівати пісні. Вогнище знаходиться дещо осторонь, тож компанія 
не заважає табору спати.

• Альтанка, 
• Мангал, 
• Поблизу річка,
• Поруч ліс, 
• Ігровий майданчик, 
• Трансфер, 
• Паркінг, 
• Wi - Fi, 
• Екскурсії, 
• Походи в гори, 
• Риболовля, 
• Катання на конях, 
• Прокат велосипедів, 
• Прокат квадроциклів, 
•  Прокат лижного

спорядження, 
•  Сплави на рафтах, 

катамаранах,
байдарках, 

•  Проживання в наметах,
котеджах, 

• Польова кухня, 
• Літній душ
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АКТИВНИЙ ВІДПОЧИНОК

КРИНТА / Полонина
тел.  (097) 924-03-08, (067) 789-95-51, (095) 204-43-20
місто Верховина

Трансфер на полонину чудо - машиною (позашляховик на 20 
місць ГАЗ-66). Сезон триває З 20 травня по 20 вересня

• Трансфер, 
•  Майстер-класи від полонинського ватага, 
•  Пізнаєте справжній автентичний смак гуцульського сиру, 
•  Дізнаєтесь про унікальні рецепти карпатських сирів, 
•  Насолодитесь самобутньою красою природи, 
•  Екскурсія околицями гір, 
•  Збір цілющих трав та ягід

БОРСУЧИНА / Полонина
село Ворохта, тел.  (097) 68 87 500

АГРОТУРИЗМ КРУГЛИЙ РІК на висоті 1250 м. над рівнем моря.  
На території є стая, хата, стайня і господарське приміщеня 
для вівчарів. Нижче облаштована годівничка для оленів, 
які часто сюди навідуються. Сам ґазда займається полонин-
ською справою не заради заробітку, а щоб продовжувати 
та популяризувати родинну справу. Приїдьте та скуштуйте 
органічний полонинський продукт бо то є добре.

• Трансфер, 
•  Майстер-класи від 

полонинського ватага, 
•  Пізнаєте справжній 

автентичний смак 
гуцульського сиру, 

•  Дізнаєтесь про унікальні 
рецепти карпатських 
сирів, 

•  Насолодитесь самобут-
ньою красою природи, 

• Екскурсія околицями гір, 
• Збір цілющих трав та ягід

#ГУЦУЛИКИ
це ВЕРХОВИНА34



• Трансфер, 
•  Майстер-класи від полонинського 

ватага, 
•  Пізнаєте справжній автентичний 

смак гуцульського сиру, 
•  Дізнаєтесь про унікальні рецепти 

карпатських сирів, 
•  Насолодитесь самобутньою 

красою природи, 
• Екскурсія околицями гір, 
• Збір цілющих трав та ягід

ДІЛ / Полонина
тел. (067) 234-43-60,(067) 977-06-81, 
(067) 289-32-80
село Кривопілля

Сезон триває з травня по 
жовтень. Полонина розташована 
на висоті понад 950 метрів над 
рівнем моря. Місцеві мешканці 
називають цю полонину «пан-
ською», бо дорога до полонини 
неважка  й швидка.
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ПОДІЇ 

Фестиваль троїстих музик
ім. Могура

Фестиваль гуцульської співанки 
імені Чукутихи

Полонинське літо. Гуцульське народне дійство.

Музична легенда Гуцульщини. Культурно-мистець-
кий захід, присвячен пам’яті  музиканта-віртуоза 

Р. Кумлика

Ралі “ТРЕМБІТА”

Гуцульський бізнес - форум

#ГУЦУЛИКИ
це ВЕРХОВИНА36



• Вій (Київ), 
•  Zapaska (Кам’янець-По-

дільський), 
• Гуцул Каліпсо (Чернівці), 
• Pushkin Klezmor Band (Київ), 
• Гуцули (Верховина), 
• РоСол (Івано-Франківськ), 
• Петрос (Ворохта), 
• Петровичі (Ворохта), 
•  Механічний апельсин 

(Галичина), 
• Фліт (Івано-Франківськ), 
•  Сни Дріади (Івано-Фран-

ківськ), 
•  Віктор Янцо та Rock-H 

(Мукачеве), 
• Джалапіта (Львів).

МУЗИЧНА ПРОГРАМА 
«ЧЕРЕМОШ-ФЕСТУ 2015»:

Карпати, активний туризм, якісна музика, 
традиції гуцульської культури, май-
стер-класи, рафтинг Чорним Черемошем, 
мотузкові переправи через річку, коваль-
ство, театр, вогняне шоу, ліжникарство, 
кераміка, гончарство, якісні майстрові 
речі, гуцульська кухня, еко-мистецькі 

акції, екскурсії до визначних місць 
Гуцульщини, зустрічі зі знаковими 
людьми, мандрівниками, екотолоки, кіно, 
художні майстерні, ровери, коні, концерти 
музикантів з Гуцульщини та з-поза її меж 
– щороку «Черемош-Фест» збирає кілька 
тисяч людей, що люблять Карпати.

Якщо вам хочеться спати не на ту-
ристичному килимку, а у затишному 

будиночку – поруч «Черемош-Фе-
сту» добре розвинена мережа 

«зелених садиб» – облаштованих 
для прийому туристів помешкань. 

Тут, окрім даху над головою, можна 
посмакувати стравами смачної 

гуцульської кухні. 

Власники таких садиб допоможуть 
вам ближче познайомитися з автен-

тичними гуцульськими звичаями.

ПРИЇДЬ НА «ЧЕРЕМОШ-ФЕСТ», 
ЩОБ ВІДПОЧИТИ ТА ВРЯТУВАТИ 

РІКУ БІЛИЙ ЧЕРЕМОШ!

ЛЮБИТЕЛІ АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ МАТИМУТЬ ЗМОГУ РОЗВА-
ЖИТИСЬ НА ЕКО-ФЕСТИВАЛІ «ЧЕРЕМОШ-ФЕСТ». ІДЕЯ ЗАХОДУ – 
ЗБЕРЕЖЕННЯ РІЧКИ ЧЕРЕМОШ У ПРИРОДНОМУ ВИГЛЯДІ, А ТАКОЖ 
ЗАВОЛІКАННЯ ТУРИСТІВ ДО ЧОРНОГО ТА БІЛОГО ЧЕРЕМОШІВ. 

ОТОЖ, ЗАРАДИ ЧОГО 
ВАРТО ЇХАТИ НА 

«ЧЕРЕМОШ-ФЕСТ»? 
-   Неймовірна локація – справжні 

гори Карпати, берег карпат-
ської річки.

-   Автентичні давні звичаї.

-   24-26 липня -  найтепліший час 
найтеплішої пори року.

-   Якісна музична програма – від 
автентичних гуцульських 
виконавців до знаних музичних 
колективів.

-   Можливість придбати якісні 
майстрові речі, взяти участь у 
майстер-класах.

-   Можливість піднятися у гори, 
сплавитися Чорним Черемошем, 
відвідати карпатські музеї, 
можливість живого спілкування 
із «нейтів-спікерами гуцульської 
говірки».

Андрій Мельничук 
директор фестивалю

(067) 339 76 38

www.cheremosh-fest.org
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ТАКОЖ ПРОПОНУЄМО ВІДВІДАТИ
• Карпатський національний природний парк
• Карпатський біосферний заповідник
• Високогірні альпійські луки – полонини
• Первовічні приполонинські гірські ліси
• Гірські самобутні населені пункти Гуцульщини

СХОДЖЕННЯ НА ВИСОКІ КАРПАТСЬКІ ВЕРШИНИ:
• г. Говерла(2061м) – вища вершина Українських Карпат

•  г. Бребенескул(2036м) – друга по висоті вершина Українських Карпат
• г. Піп Іван(2028м) – третя по висоті вершина Українських Карпат

• г. Шпиці(1864м) – найживописніша вершина Чорногори
• г. Ротило (1483м) – вища точка Покутсько-Буковинських Карпат

• г. Біла Кобила (1477м) – третя по висоті вершина Покутських Карпат
• г. Кострича(1586м) – вища вершина одноіменного хребта

•  г. Писаний Камінь(1221м) – живописна вершина Покутських гір
• г. Синиці(1186м) – місце перебування легендарного О. Довбуша

ПОХОДИ ДО ВИСОКОГІРНИХ ЛЬОДОВИКОВИХ ОЗЕР:
•  Бребенескул (1801м. над рівнем моря)

• Несамовите (1750 м .над р.м.)
• Марічейка (1510м. над р.м.)

ВІДПОЧИНОК В КАРПАТАХ БЕЗ ПОХОДУ В 
ГОРИ - ЦЕ НЕ ВІДПОЧИНОК. МАНДРУЙТЕ 

ПО ВЕРШИНАХ, НАСОЛОДЖУЮЧИСЬ 
НЕЙМОВІРНИМИ КРАЄВИДАМИ. РЕКОМЕН-

ДУЮ КОРИСТУВАТИСЬ ПОСЛУГАМИ ГІДА, 
ЯКИЙ ДОПОМОЖЕ ВИБРАТИ МАРШРУТ ТА 

ЗРОБИТЬ ВАШ ПОХІД ЦІКАВІШИМ. 

Гід-провідник   Ілійчук Віктор           тел. (096) 30 37 567
        Гід                   Давчук Юрій             тел. (097) 81 30 481
        Гід                  Дрислюк Ігор             тел. (096) 74 600 80
        Гід                  Гаврилюк Роман       тел. (097) 70 18 128

#ГУЦУЛИКИ
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ПИСАНИЙ КАМІНЬ - ОДНЕ З НАЙГАРНІШИХ 
ТА ЗАГАДКОВИХ МІСЦЬ ВЕРХОВИНЩИНИ, 

РОЗТАШОВАНЕ НА ВИСОТІ БЛИЗЬКО 1200 М 
НАД РІВНЕМ МОРЯ,  ОКУТАНЕ ЛЕГЕНДАМИ 

ТА МІСТИЧНИМИ ОСОБАМИ. ДЛЯ ПОДОРОЖІ 
ТУДИ ПОТРІБЕН УСЬОГО ОДИН ДЕНЬ. МАРШ-

РУТ ДОСТУПНИЙ ЯК ДЛЯ ДІТЕЙ, ТАК І ДЛЯ 
ТУРИСТІВ У ПОВАЖНОМУ ВІЦІ. 

Писаний Камінь відкриває захо-
плюючу панораму на вершини та 
гірські хребти Чорногора, Чивчини, 
Гриняви, на далекі полонини та 
густі смерекові ліси.
Популярні серед туристів в усі 
часи, мальовничі скелі майже 
зберегли свій первозданний 
вигляд. Тут бувало багато діячів 
української культури, серед яких 
Іван Франко, Леся Українка, 
Ольга Кобилянська, Михайло 
Коцюбинський.
Дорогою на Писаний Камінь 
відкриваються неповторні 
мальовничі пейзажі. Маршрут на 
Писаний Камінь починається з Бу-
ковецького перевалу, с. Буковець, 
Верховинського району.
Пройдіть маршрут на Писаний 
Камінь та відчуйте енергетику 
цього місця, послухайте містичні 
легенди та уявіть світ, в якому 
жили наші давні предки.

Дорога лежить переважно заселеною місциною, 
є виразні орієнтири, тож небезпека заблукати 

— мізерна. Цей комплекс мальовничих скель 
висотою від 2 м до 20 м, містить наскельні 

зображення, найдавніші з яких відносять до 
часів Київської Русі. За деякими легендами тут 

було язичницьке капище. 
...Задовго до того, як тут почали залишати свої 

автографи Серьожі з Києва і Васі зі Львова, 
на скелі були вирізьблені загадкові знаки — 

різнораменні хрести, кола, ромби, схематичні 
фігурки людей. Їх добре видно в косих променях 

сонця — на світанку, або коли воно сідає. В 
інший час доби знаки губляться поміж стан-

дартними сучасними написами.
...Про що намагалися розповісти нащадкам пра-

давні мешканці гір — наразі невідомо нікому.
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тел. (097) 86 66 899 
Верховинський ринок, 

пані Галина

Магніт на холодильник. 
Вартість від 15 грн.

Кожна хороша господиня обовя’зково 
повинна мати таку дошку для нарізання 

із  міцного натурального дерева. 
Вартість від 20грн.

 Гуцульська вишивка ручучної роботи.
Вартість від 350грн.

Дерев’яна хатинка-подарунок. 
Вартість від 65 грн.

Деревяні ручки. 
Вартість від 15 грн.

ДЛЯ СЕБЕ, БЛИЗЬКИХ
СУВЕНІРИ З ВЕРХОВИНИ

ТА РОДИНИ!
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Символ влади в українців, поляків, 
турків та інших народів. 
Вартість від 60грн.

Дерев’яна  шкатулка ручної роботи 
із унікальною різьбою. Зроблена 
гуцульськими майстрами. 100% 
зроблена з натурального дерева. 
Вартість від 80грн.

Дерев’яна коновка. Зроблена з 
масиву дерева смерека, прикрашена 
гуцульською різьбою. Повністю ручна 
робота. В наявності є різні розміри. 
Вартість від 70грн.

«Топірець Довбуша» 
Досі існує повір’я що той, 

хто його дістане, то 
отримає довбушівську силу 

і покровительство опришків.
Вартість від 70 грн.

ДЛЯ СЕБЕ, БЛИЗЬКИХ
СУВЕНІРИ З ВЕРХОВИНИ

ТА РОДИНИ!



МАЙСТЕР-КЛАС 
гуцульської кухні, гуцульських 
танців, ліжникарства, гончар-
ства, ткацтва, виготовлення 
квіток та прикрас на весільне 
деревце, виготовлення 
прикрас з бісеру, писанкарства, 
ляльки-мотанки та інші,

екскурсія в 

Жаб’євський 
каньйон
 до місць сили та по слідах 
фільмів «Тіні забутих предків», 
«Довбуш», «Анничка»

-  оглядова екскурсія «Золоте-кільце Верховини»,
- в гості до трембітаря,
-  гра-квест з виходмом на оглядову 

вежу та чаювання,
-  духовні обереги Верховинщини,
-  музей «Вишиванка» Галинки-Верховинки,
- музей традицій та обрядів,
- музей гуцульської одежі,
-  музей Гната Хоткевича в селі Красноїлля. Вистава 

Гуцульське весілля, Довбуш, Гуцульський рік.
-  село-музей Криворівня, Українські Афіни,

ТРАНСФЕРНІ 
ЕКСКУРСІЇ
- на мінеральні води в село Буркут. 
- на форельне господарство,
- на Сріблясті водоспади,
- в маєток «Святого Миколая»,
- Український Афон, Манявський скит,
-  в Буковель через Яблунівський перевал,
- в місто Яремче на водоспад « ГУК»
-  по сонячному Закарпаттю, на солені озера,
- писанкова Коломия.

-  вихід на гору Пушкар з частуванням під смерекою,
-  в гості до газдині по стежках та плаях  Швейково 

або Підмагури, 
- зустріч з таксидермістом.
-  в гості до майстрині по стежках Швейково, 

Грибково з гостиною,
- в гості до пасічника та апі-терапія,
- забава « Гуцульські вечорниці»,
-  таїнство Містичної ватри, очищення вогнем,
- сироварня на полонині,
-  до знахарки за нетрадиційними методами 

лікування,
- стежками Карпатської ворожби,
- театралізоване Гуцульське весілля,
- в гості до  троїстих музик,
-  на Буковецький перевал у гості до майстрів 

виготовлення  музичних інструментів,
-  баран на вертелі під в»язанку гуцульських 

мелодій,
- інтерактивні вечорниці,
- кінними стежками в Плай,
- Бережницьке джакузі та місця сили

ГУЦУЛИКИ
це ВЕРХОВИНА

ОРГАНІЗАТОР
ЕКСКУРСІЙ 

ПАРАСКОВІЯ - ПАВЛА РАШКОВСЬКА
ТЕЛ. (097) 67 27 900

#ГУЦУЛИКИ
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СИЛА І МАГІЯ 
«ЖИВОГО» ВОГНЮ

Одні народи мають свої старі книги, а гірські 
люди мають живу книгу – пам’ять, що черпає 
мудрість з сивої давнини, пульсує, як кров у жилах. 
Це - наше багатство. Тому і нині діються дива на 
Гуцульщині і діятимуть вічно, бо ми - правдиві діти 
утаємничених гір, які свято бережемо науку своїх 
батьків, своїх пращурів та передаємо її своїм дітям, 
своїм нащадкам. Всіх гостей нашого краю цікавлять 
знахарство, цілительство та гуцульські утаємничені 
обряди. Гуцули живуть з природою в союзі і для нас 
природні стихії – Повітря, Вода, Вогонь та Земля є 
зцілювальними у багатьох недугах.

Цілюща сила гір зберігається в лікарських тра-
вах. Споконвіку ходили і ходять гуцули по цілюще 
зілля в Чорногору на Івана-купала. Бо саме на 
свято Івана та Івана-купала цілющі трави мають 
найбільшу лікувальну силу.

Крім лікарських трав людей на Гуцульщині 
лікували з давніх-давен молитвами і ритуалами: 
відгашуванням вогню та відбиранням води до 
заходу сонця з дев'ятьох головиць. 

Напівміфологічне язичницьке минуле, коли 
людина визнавала два первоначала світобудови 
– воду і вогонь (праукраїнські «інь» і «янь») - 
залишилося до сьогоднішніх днів. Саме на воді і 
вогні, і сьогодні, гуцули зцілюють людей. Люди, 
які визначають недуги, зцілюють  зіллям, лікують 
від  слабости і людей і худобу, - це знахарі.

З давніх-давен до сьогоднішніх днів передалися 
старовинні звичаї пов’язані із зціленням вогнем.

Мандруємо до однієї із знахарок, в якої відкри-
вається глибина гуцульської душі, яка доносить 
до кожного хто прийде до неї, магічне значення 
Вогню. Вона розповідає про вшанування Вогню на 
Гуцульщині, про його очисну силу. Про те, як Во-

гонь оберігає людину і як допомагає їй, про те, що 
Вогонь – це вічний посередник Божої благодаті. 
Вогонь – це духовна сила.

Наша знахарка добре обізнана з таїнством ватри, 
яка має чудодійну силу.

Молитвами і вогнем на свяченому зіллі 
знахарка-цілителька вміє очистити приміщення, 
обкурити хату, стайню – вигнати зло та захистити 
хату від різних мольфів, примивок. Живим 
вогнем та водою знімає навроки.

Свяченим зіллям на жевріючих вуглинках обку-
рює дітей та людей від переляку, страху, поганих 
снів, неспокої, переживаннях, стресових ситуацій. 
Молитвами і вогнем зцілює душу і тіло.

Розповідає, як вогнем на лляному повісмі палять 
ружу. Лікують хворобу "рожа", як стрітенськими 
свічками захищаються від громовиці. Про пере-
бування біля відкритого живого вогню який дає 
духовне і фізичне очищення. Про те, що відчути 
силу вогню – це відчути очищаючу і зігріваючу 
силу любові. У присутності цілительки вогонь 
спалює напругу і переживання, сум і розпач, 
додає приплив позитивної енергії, наповнює 
людську ауру світлом, із тіла виходять негативна і 
емоціональна енергія.

Молитви та переступання через живий вогонь, 
обкурення свяченим зіллям на жевріючих вуглин-
ках – це найбільш дійовий ритуал на Гуцульщині. 
Такий ритуал додає людині сили, впевненості в 
собі, відганяє всі злі духи і всі негативні думки та 
емоції. Під час цього ритуалу відчувається при-
плив доброї енергії, спалюються всі страхи, душа 
наповнюється благодаттю, тіло життєдайною 
енергією, розум – світлом.

www.hutsulyky.info/tour 43



НАЯВНІСТЬ ВЕЛИКИХ ЛІСОВИХ МАСИВІВ У КРАЮ 
СПРИЯЛА РОЗВИТКУ РІЗНИХ ВИДІВ ОБРОБКИ 

ДЕРЕВИНИ, ЗОКРЕМА, Й ХУДОЖНЬОЇ.

Корені цього виду декоратив-
но-вжиткового мистецтва сягають 
у далеке минуле.
На духовний світ і естетичні уяв-
лення гуцулів величезний вплив 
мала природа Карпат, з якою 
ніби злилося життя у цьому краї. 
Багата фантазія горян виявилася у 
яскравому своєрідному мистецтві, 
зокрема, в різьбленні на дереві.
Різьблені та інкрустовані вироби 
прикрашали й інтер’єр гуцульсько-
го  житла. Зображені найчастіше 
були окремі фігури людей, тварин 
або  птахів. Такий вид роботи 
фактично є найскладнішим видом 
різьблення, оскільки вимагає від 
різьбяра об’ємного бачення фігури, 
почуття перспективи, збереження 
пропорцій.

ОДНИМ ІЗ ТИХ ЛЮДЕЙ,ЩО 
ЗАЙМАЄТЬСЯ ОБ’ЄМНОЮ 
РІЗЬБОЮ Є ТАЛАНОВИТИЙ  
ОЛЕГ ПИЛИП’ЮК.

Його оригінальні витвори можна по-
бачити у карпатській глибинці – селі 
Білоберізка Верховинського району. 
На садибі молодого скульптора ціла 
колекція карпатських звірів та каз-
кових героїв, тут і ведмеді, і вовки, 
зайці, різні птахи,Івасик Телесик 
та Дюймовочка…  Всі неповторні 
композиції створені бензопилою.

ЗВІДКИ ТАКЕ ЗАХОПЛЕННЯ?
З’явилось якось випадково. Шість 
років тому ми з татом в одному із 
сіл побачили на воротах симпатичні 
фігурки тварин. Зупинилися, позна-
йомилися з господарем, розпитали 
хто їх автор, як творить. І після цього 
знайомства захотілось спробувати 
й самому, тож коли повернувся 
додому я знайшов стару вільху і 
взявся різьбити профіль гуцула. 
Робота так захопила, що й наступні 
дні не міг відірватися від неї. Відтоді 
кожну вільну хвилину присвячую 
різьбленню. Теми сюжетів підказує 
сама природа. Дивлюсь навколо і 
вже бачу своїх персонажів.

#ГУЦУЛИКИ
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ВИГОТОВЛЕННЯ
СИРНИХ КОНИКІВ
Майстер: Зеленчук Марія Михайлівна
Верховинський р-н, с.Криворівня 
тел: (097)96 66 939

ВИГОТОВЛЕННЯ 
ГУЦУЛЬСЬКИХ 
КЕПТАРІВ
Майстер: Досяк Марія Іванівна
Верховинський р-н, с.Криворівня
тел : (096) 96 31 317

ЛІЖНИКАРСТВО
Майстер: Кіщук Наталія
Косівський р-н, с.Яворів 
тел: (067)37 23 628; (097)21 53 251
також можна придбати вироби з 
овечої шерсті за цінами  виробни-
ка: ліжники довільного розміру, 
покривала, кожухи, подушки. 

У МРІЯХ ОЛЕГА – СТВОРИТИ 
ПАРК ДЕРЕВ’ЯНИХ СКУЛЬПТУР, 

АБИ ПРИКРАСИТИ РІДНИЙ 
КРАЙ, АБИ ПОЛЮБУВАТИСЯ НИМ 

ПРИЇЖДЖАЛИ ГОСТІ 
ІЗ ІНШИХ МІСТ.

ВІН ВЖЕ МАЄ ЧИМАЛО 
ДИВОВИЖНИХ ЕКСПОНАТІВ НА 

ТЕМИ  ІЗ ЖИТТЯ ГУЦУЛІВ, 
МІСЦЕВИХ ЛЕГЕНД, КАЗОК… 

Майстер різьбляр: Олег Пилип’юк   
тел. (096) 960 38 22   |    vk.com/carverhouse

www.hutsulyky.info/tour



Комфортабельний позашляховик 
на 20 місць ГАЗ-66 (4х4). Поїздки в гори, 
на полонини  +38 (097) 924-03-08

Mercedes Sprinter (8 місць) 
+38 (067) 795-55-86;  
+38 (097) 924-03-08

Mercedes (24 місця) 
+38 (067) 795-55-86;  
+38 (097) 924-03-08

ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ  
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ:
зустріч та трансфер від аеропортів,  
вокзалів та автостанцій;
екскурсії по визначних місцях та музеях;
до гірськолижни комплексу Буковель 
та інших витягів регіону;

з Верховини до Івано-Франківська  – 130км.
з Верховини до Чернівців    – 100км
з Верховини до Ворохти    – 31 км

Volkswagen Golf           (096) 84-22-095 ( 4 місця)
Volkswagen Golf           (067) 28-18-516 (4 місця)
Peugeot           (067) 89-57-247 (5 місць)
Volkswagen Jetta           (067) 66-17-388 (4 місця)
ВАЗ 2110           (098) 65-09-499 (4 місця)
Opel Vivaro           (068) 52-96-046 (8 місць) 
Volkswagen Transporter (098) 80-15-868 (8 місць)
Renault Traffic           (097) 70-14-012 (8 місць)
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РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ  
ІЗ АВТОВОКЗАЛУ смт.ВЕРХОВИНА

Верховина- Київ                   15:20; 18:00;
Верховина-Чернівці          04:30;
Верховина-Ворохта           09:45;
Верховина-Пробійна         09:40; 13:00; 18:30;
Верховина-Івано-Франківськ ч/з Ворохту 
05:10; 05:45; 06:30; 07:00; 08:25; 09:00; 10:00;  
11:45; 13:10; 15:10;15:55; 17:00; 17:30; 18:10; 19:20; 
Верховина-Івано-Франківськ ч/з Косів 
05:00; 06:00; 07:05; 13:35; 15:00;
Верховина-Коломия 
08:45; 11:40; 16:00; 17:30;
Верховина-Косів 
08:10; 09:30; 10:00; 12:30; 13:20; 17:00;

УВАГА! Зміни у неділю та святкові дні! У розкладі мож-
ливі зміни. У разі виникнення питань звертайтеся  до 
диспетчера автовокзалу за телефоном . (03432) 2-12-90

Mercedes (8 місць) 
+ 38 (096) 851-65-82 

Volkswagen Transporter (8 місць)  
+38 (098) 801-58-68

Renault Traffic  (8 місць)  
+38 (097) 701-401-2

#ГУЦУЛИКИ
це ВЕРХОВИНА46 ТРАНСПОРТ
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ТУТ МАЄ БУТИ ФОТО
З ВАШОЇ 

МАНДРІВКИ

КОНТАКТИ


