
Перелік класифікованих туристських спортивних маршрутів України 

Маршрути  з  позначкою  "Е"  бiля  порядкового  номеру  у  Перелiку  вважаються  експериментальними  до
остаточного  затвердження  iх  категорii  складностi  Центральною  маршрутно-квалiфiкацiйною  комiсiею.У  разi
випуску групи у похiд за маршрутом з позначкою "Е" в маршрутнiй книжцi робиться обов'язковий запис МКК такого
змiсту: "Остаточна категорiя складностi походу визначаеться за результатами розгляду МКК".
Звiти про походи за маршрутами з позначкою "Е" пiсля iх попереднього розгляду в МКК, що проводила випуск групи у
похiд, направляються до Центральноi МКК для остаточного розгляду та видачi довiдок про похiд його учасникам.

3вiти про походи за маршрутами з позначкою "Е" повиннi:
- подаваться до МКК обов'язково у письмовому вигляд незважаючи на категорiю складностi походу;
-  фотографiї  у  звітах  повиннi  підтверджувати  проходження  маршруту  усiма  учасниками  (з  усiма  засобами
пересування) вiдповiдно до плану походу, встановленого у маршрутнiй книжцi. Обов'язкова наявнiсть фотографiй
мiсць ночiвель, основних локальних i протяжних перешкод. На фотографiях повиннi бути нанесенi лiнiї руху групи
(пiдйоми,  спуски,  подолання  перешкод).  Крiм  того,  на  фотофафiях  повинно  бути  видно  якi  способи  страховки
використовувалися при подоланнi перешкод. У звiтах про походи у зимових умовах необхiдно мати фотографiї, якi
свiдчили б про наявність та глибину снiгового покриву;
- мати розрахунок категорiї складностi походiв згiдно з Методикою визначення категорiй складностi туристсько-
спортивних маршрутiв (за вiдповiдним видом туризму);
- вiдповiдати по формi i змiсту вимогам, викладеним у додатку №3.5. "Правил".

Походи, що проводяться за межами Украiни, повиннi проводитись вiдповiдно до законодавства краiн, по
територiї яких вони проводяться. Для зарахування спортивного результату та присвоєния учасникам таких походiв
спортивних розрядiв i звань зi спортивного туризму туристським групам та МКК при плануваннi походiв та розглядi
звiтів  про  походи  слiд  користуватися  перелiками  туристських  спортивних  маршрутiв  вiдповiдної країни  (при
наявностi  таких  перелiкiв  у  цiй  країнi),  а  також  методиками  визначення  категорiй  складностi  туристських
спортивних  маршрутiв  за  видами  туризму.  Крiм  цього,  слiд  використовувати  чиннi  у  данiй  країнi  перелiки
класифiкованих перевалiв, перелiки класифiкованих печер та iнших природних перешкод.

Пiшохiдний туризм

Пiшохiднi туристськi спортивнi походи можна проводити в усях репонах Украiни Одночасно слiд зазначити,
що територiя Украiни, за винятком двох гiрських масивiв (Украiнськi  Карпати та Кримськi гори),  мае  рiвнинний
рельеф  i  на  нiй  майже  вiдсутнi  iстотнi  природнi  перешкоди,  що  обумовлюють  категорiю  складностi  спортивних
пiшохiдних маршрутiв.  Через  це  у бiльшостi  регiонiв  Украiни можливо здйснювати спортивнi  походи лише до  I
категорii  складностi включно, а  походи II  та Ш категорii  можуть здйснюватись лише в Украiнських Карпатах та
Кримських горах. Погоднi умови дозволяють здiйснювати пiшохiднi мандрiвки у рiвниних районах Украiни з березня
по листопад, а при сприятливих умовах на протязi всього року.
Крим та Карпати - головнi райони проведения  туристських спортивних походiв - вiдносяться до лiсових районiв
середньогiр'я.  Рiзноманiтнiсть  природних  перешкод  цих  районiв  дае  можливiсть  туристам  оволодiти  майже  усiм
арсеналом прийомiв техники пiшохiдного туризму, орiентування на мiсцевостi,  дозволяють повноцiнно проводити
навчальнi заходи. Термiн проведення гашохадних похсде по цих районах теж широкий - з ранньоi весни до пiзньоi
осенi, а при сприятливих погодних умовах i взимку.

Карпати поеднуть у собi красоти гiрського та лiсового районiв. Бурхливi рiчки, красивi озера, пологi гiрськi
схили, сонячнi полонини, багата iсторiя краю можуть задовiльнити смаки будь-якого туриста.  У Карпатах можна
прокласти маршрути вiд найпростiших до III категорii складностi. Тут зустрiчаються дiлянки з великим перепадом
висот, скельним рельефом, складним орiентуванням, водними перепонами.

Украiнськi Карпати вiдносяться до середньовисотних гiр, якi не досягають снiговоi лiнii не мають сучасних
льодовиюв. Переважна частона вершин Карпат не досягаютi 2000 м i лише на масивi Чорногора, бшьша частина якого
надлежить до головного вододiлу,  илька вершин мають бшьшу висоту,  у тому числi  найвища точка Украiнських
Карпат г. Говерла - 206i м. Снiгова лiнiя в епоху останього зледенiння знаходилась на висотi 1450-1550м. Яскравими
слiдами  давнього  зледенiння  е  реликтовi  льодовиковi  форми  на  найвищих  гiрських  масивах  (Чорногора,
Полонинський хребет, Рахiвськi гори, Чивчина): цирки, улоговини, конуси виносу, кари, мореннi вали. На днi карiв на
висотi  1450-1800м  знаходяться  каровi  озера.  Релiктовi  льодовиковi  цирки  та  кари  протилежних  схилiв  масива
Чорногора не з'еднались мiж собок своiми задами  i не утворили, як це бувае у високопрному альпiйскому рельефi,
гострих гребенiв. Гострi гребенi, iнодi з карнизами, е тiльки на вiдрогах вододiльного хребту масиву, де зiйшлися
декiлька сусiднiх карiв одного схилу.  Гiрськi  хребти Карпат,  роздiленi  поздовжнiми улоговинами та розмежованi
глибокими поперечними долинами, простягаються з Пн.Зх. на Пд.Сх. Поздовжня зональность мiсцями ускладнюеться
кiльцеподiбними структурами. У межах головного вододiлу Карпат знаходяться гори Бескiди з найвищою точкою -
горой  Пiкуй  (1405м);  вiд  Верецького  до  Яблуницького  перевалiв  простягнулися  найбiльш  важкопрохiднi,
розчленованi численими ущелинами гори Горгани з найвищою точкою - г Сивуля (1815м); вiд Яблуницького перевалу
на пiвдень простягнувся масив Чорногора з  найвищими вершинами Украiнських Карпат Говерла (2061м).  Петрос
(2020м), Ребра (2007 м), Гутин Томнатик (2017 м), Бребенескул (2035 м), Пiп Iван (2022 м). Полонинський хребет з
вершинами Пiкуй, Боржава, Красна, Стiг дещо нижчий за абсолютною висотою i вiдноситься до ярусу карпатського
середньогiр'я.  Вздовж пiвденного краю Украiнських  Карпат  простягнулися  гiрськi  масиви  Вупканiчного  хребта  з
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вершинами Маковиця, Синяк, Бужора, у ланшафтах якого е прояви давнього вулканiзму. Украiнськi Карпати складенi
в  основному  глинистими  сланцями,  апевритами,  вапняками,  гасковиками  крейдового  та  палеогенового  перюдiв.
Сланцi легко пiддаються денутацii, тому гiрськi хребти мають переважно пологi схили.

Климат Украiнських Карпат помiрно континентальний. Гори i передгiр'я надмiрно зволожуються, рiчнi суми
опадiв у передгiр'ях 800-1000 мм, а в горах 10500-1600 мм. По мiрi пiдняття у гори температура повiтря знижуеться, а
юлькiсть опадiв зйльшуеться. Взимку на хребтах випадае значна кiлькiсть снiгу (товщина снiгового покриву бувае до
300 см), що подекуди призводить до снiгових зсувiв та лавин.

В Украiнських Карпатах проявляеться вертикальна пояснiсть природних компонентiв i ланшафтiв. До 400-500
м  розкинутий  передпрний  пояс  з  буково-дубовими,  буковими,  буково-грабовими  лiсами.  Низькогiрний  пояс
пiднiмаеться до 1000-1200 м. Тут ростутъ високостовбурнi буковi, мiшанi буково-смерековi, ялиново-смерековi лiси.
Середньогiрний  пояс  досягае  висоти  1200-1500  м,  тут  переважають  ялиновi  та  ялиново-смерековi  лiси.  Вище,  у
субальлйському поясi (1500-1800 м), ростуть чагарники з прськоi сосни, чорноi вiльхи, ялiвцю, схили вкритi гiрськими
луками.

Пiшоходнi походи по Карпатам можуть здiйснюватись з травня по жовтень мiсяць. Однак треба пом'ятати, що
у травнi на високогiр'i ще багато снiгу, а в жовтм значно знижуеться температура повiтря, особливо у нiчний час.
Найбiльш цiкавi  маршрути  у  Карпатах  йдуть  хребтами  гiр.  Так,  маршрути  III  категорii  складностi  проходять  по
хребтам  Чорногора,  Горгани  та  Свщовецькому.  Однак,  плануючи  походи  по  Карпатах  слiд  пам'ятати,  що  тут  е
територii,   природоохороннi  об'екти  (Карпатський заповiдник,  Карпатський i  Синевирський природнi  нацiональнi
парки, ланшафтнi заказники тощо), для проходження яких необхiдно одержати дозвiл у вiдповiдних органiзацiях та
дотримуватися певних правил поведнки.

Гiрський Крим - це лiси \ гори, печери i грандiознi скелi, неповторнi каньони та мальовничi водоспади. Район
невеликий i тому його туристське навантаження регулюетъся, ночiвлi дозволяються тiлькi на специально обладнаних
туристських  стоянках.  Гiрський  Крим  -  це  природний  музей,  де  на  невеликiй  площi  знаходяться  рiзноманiтнi
ландшафти та унiкальнi пам'ятки природи. 

Гори Криму тягнуться вiд Севастополя до Феодосii. Тут вирiзняються три гiрськi пасма: Головне з висотами
1200-1500 м, Внутрiшне з висотами 400-600 м та Зовмшне з висотами 250-350 м. Схили пасом асиметричнi: пiвденнi -
крутi, пiвнiчнi - пологi. Захщна та центральна частини Головного пасма становлять майже суцiльний ланцюг столових
масивiв, плоскi майже безлiсi вершини яких називаються яйлами: Байдарська Яйла: Ай-Петрiнська Яйля, Ялтинська
Яйла, Нiкiтська Яйла, Гурзуфська Яйла, Бабуган-Яйла з найвищою вершиною Кримських гiр - г.Роман-Кош (1545 м),
Чатирдаг,  Демерджи-Яйла,  Довгорукiвська  Яйла,  Карабi-Яйла.  Схiдна  частана  головного  пасма  розчленована  на
окремi масиви. У вапняках яйлинських масивiв (нтенсивно розвиваються карстовi процеси. Туг поширенi рiзноманiтнi
карстовi форми: ванни, лiжки, улоговинки, понори, колодязi, шахти. печери тощо. Поширення карствих явищ на яйлах
обумовлюе  майже  повну  вiдсутнiсть  тут  джерел  питноi  води  та  поверхневих  водотокiв.  На  пiвнiчному  схилi
Головного  пасма  утворилися  глибою  ущелини  -  каньони.  Найбшьш  вiдомий  з  них  Великий  Каньйон  Криму  -
грандiозна вузька ущелина довжиною три кiлометри та глибиною до трьохсот п'ятидесяти метрiв.

У  розподiлi  рослинностi  спостерiгаеться  висотна  пояснiсть.  Яйли  вкритi  трав'яною  та   чагарниковою
рослиннiстю.  На  сухих  пiвденних  експозицiя  схилiв  Головного  пасма  та  кам'янистих  урвищах  ростуть
нагавчагарники. У карстових лiжках, улоговинах росте бук, на скельних дiлянках трапляеться тис ягiдний. кримська
сосна. Схили середньогiр'я вкривають буковi, дубово-буковi та сосново-буковi лiси.

Схiдний Крим i Карадаг - гори невисокi: 300-500 м, зле близость моря, загостреннiсть форм, значнi перепади
висот надають iм справжнього гiрського вигляду. Вулканiчнi ланшафти Карадагу це справжнiй музей просто неба. Тут
крiм  жерла  згаслого  вулкану  можна  побачити  юрську  вулканiчну  лаву  i  рiзноманiтнi  химернi  фiгури-останцi  -
результат вивiтрювання вулканiчних порiд.

У зонi Внутрiшнього та Зовнiшнього пасом переважають люостепов ланшафти з дубовим лiсами и лучними
стелами,  мiжпасомними  поздовжними  улоговинами,  долинно-терасовими  природними  комплексами,  переважно
розораними. Тут велика кiлькiсть сiльських населених пунктiв та значна транспорта освоенiсть.

Клiмат  Кримських  гiр  помiрно-континентальний  з  рисами  субтропiчного  на  Пiвденному  березi  Криму.
Захищений з пiвночi гiрським бар'ером Пiвдений берег Криму теплiше за iншi його райони. Клiмат яйл вiдрiзняеться
прохолодним  лiтом  (на  висотi  1200м  середня  температура  липня  +15,7°),  не  дуже  суворою  зимою  (середня
температура сiчня на тiй самiй висотi бiля -4°, на сходi нижче), значною кiльюстю опадiв (в захiднiй частим до 1000-
1200мм за рiк), сильними вiтрами. Влiтку з трьох дiб одна, а взимку двi на яйлi бувають з опадами. Зимою опади у
виглядi снiгу, снiговий покрив з сiчня до березня.

Найкращий час для пiiшоходних походiв в горах Криму з квiтня до листопада. При пiдготовцi до походу в
горах Криму слiд пам'ятати, що тут зосереджено близько 120 природоохоронних об'ектiв з  обмеженим доступом.
Серед них Ялтинський гiрсько-лiсовий заповiдник,  Карадагський заповiдник, заповедник Мис Мартьян, Кримське
заповщно-мисливське господарство, заказники - Великий Каньон Криму, Новий Свiт, Хапхальський заказник та iнш.

При проведеннi в обох гiрських районах пiшоходних походiв взимку треба враховувати, що в цей час тут
виникають природи умови, яю вiдповiдають умовам районов бiльш складних у туристско-спортивному вiдношеннi. У
цей  перiод  в  горах  Карпат  та  Крину  окремi  дiлянки  (перевали)  маршруту  за  своiми  туристсько-спортивними
характеристиками  можуть  за  складнiстю  вiдповiдати  категорiйним дiлянкам  (перевалам),  що  вимагае  переоцiнки
складностi маршруту. Проведения зимових пiшоходних походiв мае своi особливостi, яю у деяких зипадках роблятъ
такi походи бiльш складними та небезпечними нiж аналогiчнi за категорiею складностi лiтнi походи у високогiр'i
(зимовий снiг значно вiрiзняеться вiд лiтнього снiгу високопр'я). Особливу увагу взимку та на початку весни слiд
придiляти вивченню лавинонебезпечних дiлянок району походу. Незважаючи на близкiсть населених пунктов треба

2



враховувати,  що  стан  групи,  яка  перебувае  на  хребтi  чи  яйлi,  мало  чим  Вiдрiзняеться  вiд  ситiуацii  коли  трупа
знаходиться за десятки кiлометрiв вiд житла.

У даному  роздiлi  Перелiку  наведенi  пiшоходнi  маршрути  II-III  категорii  складностi  по  двох туристських
районах  -  Украiнських  Карпатах  та  Кримських  горах.  У  цих  районах  обмежена  рiзноманiтнють  локальних  та
протяжних перешкод i, як правило, вони невисокоi категорii трудностi. По багатьох перешкодах на сьогоднi вiдсутня
остаточна оцiнка iх туристсько-спортивноi трудностi. Як в одному, так i в iншому районi наявнi складнi туристськi
перешкоди, але  iх можна обiйти бiльш простими шляхами. У зв'язку з цим для остаточного визначення ii категорii
складностi маршрутiв з позначкою (Е) повинна бути проведена iх експертна оценка МКК.

Карпати
II категорiя складностi

1. смт Ясиня - г.Чорна Клева - г.Браткiвська - г.Дурня - пер.Легiонiв - г.Побита - г.Берть - г.Вел.Кенута - г.Буштул -
г.Коретвина - г.Чорна Рiка - р.Озерянка - оз.Синевир - г.Озерна - пер.Вишкiвський (Торунський) - г.Чорна Рiпа -
с.Ялинкувате.

2. м.  Яремче  -  пер.Прислоп  -  гДовбушанка  -  с.Бистриця  -  пер.Легiонiв  -  г.Дурня  -  г.Браткiвська  -  пер.Околе  -
г.Татаруха - г.Трояска - г.Стiг - г.Близниця - г.Стара - с.Кваси - г.Менчул - г.Петрос - г.Говерла - г.Бребеняскул -
г.Пiп Iван - смт Верховина.

3. с. Бтосовиця - г.Козакова Поляна - пер.Верецький - смт Воловець - г.Плай - г.Стой (сходження) - пер.Прислоп -
г.Кук - г.Коротисто - с.Нижнiй Бистрий - хр.Вiвчарський Верх - г.Перехрестя - г.Топас - траверс пол. Красна -
с.Усть-Чорна - с.Лопухове - траверс хр.Свидовець - г.Стара - г.Думен - м.Рахiв.

4. смт Воловець - г.Плай - г.Стой (сходження) - г.Гемба - г.Магура - пер.Прислоп - полонина Кук - г.Воловський
Менчул - смт Мiжгiр'я - с.Стригальня - г.Кам'янка - г.Озерна -оз.Синевир - ур. Кантина - р.Плеща - г.Передня -
г.Стримба - г.Гропа - г.Климова - смт Усть-Чорна - г.Темпа -г.Плеска - г.Апецька - г.Кичера - смт Кобилецька
Поляна.

III категорiя складностi

5. (Е)  м.Рахiв - г.Пiп Iван (Марм.) -  г.Стiг - г.Чорна Гора - г.Говерла - г.Кукуль - пер.Яблуницький - г.Довга -
г.Браткiвська - пер.Легiонiв - г.Сивуля - г.Попад'я - пер.Вишковський (Торунський) г.Чорна Рiпа - т/с Беркут.

6. (Е) м.Яремче - р.Жонка - г.Довбушанка - пер.Столи - г.Чорна Клева - г.Браткiвська -пер.Легiонiв - г.Сивуля -
г.Попад'я - г.Чорна Рiпа - т/с Беркут.

7. (Е) м. Рахiв - г.Близниця - г.Браткiвська - пер.Легiонiв - г.Сивуля - г.Попад'я - г.Чорна Рiпа - ст. Беркут.
8. (Е) п. Верховина - г.Пiп Iван - г.Дземброня - г.Говерла - г Петрос - с.Кваси - г.Близниця -г.Татаруха - пер.Окола -

г.Браткiвська  -  пер.Легiонiв  -  г.Сивуля  -  г.Кiнець  Горгану -  г.В.Бетря  -  г.Буштул -  пер.Руський -  г.Попад'я  -
хр.Горган - р.Розтока - оз.Синевир - г.Озерна - смт Мiжгiр'я.

Крим
II категорiя складностi

9. с.0рлине - ур.Бiзюка - т/с Узунжа - т/с Богата Ущелина - т/б "Орлиний залгг" - Великий Каньон Криму (рздiалький
вихiд) - т/с Високе - т/с Научний - т/с Барсуча Поляна - т/б "Ангарський перевал" - т/с Джурла - т/с Ай-Алексiй
(т/с Партизанська) - плато Карабi-Яйла - т/с Нижнiй (Верхнiй) Кок-Асан - т/с Ворон - т/с Лiсова - м.Судак.

10. (Е)  м.Бахчисарай - т/с Баштаковка - т/с Мангуп - т/с Богата Ущелина - т/с Кокозка - т/с Бойко (по дну Великого
Каньону Криму) - т/с Богатир - т/с Високе - т/с Научний - т/с Сараман - г.Голий Шпиль - т/с Барсуча Поляна - печ.
Мармурова - г.Еклiзi-Бурун - т/с Ат-Чокрак - т/с Букова Поляна - пер.Ангарський.

11. (Е) м.Бахчисарай - т/с Научний - т/с Сараман - г.Голий шпиль - т/с Барсуча Поляна -печ.Мармурова - г.Еклiзi-
Бурун - т/с Ат-Чокрак - т/с Букова Поляна - пер.Ангарський - т/с Поляна МАИ - г.Пд. Демерджi - т/с Нижня
Джурла - вдсп. Джур-Джур - т/с Ай-Алексiй - т/с Чiгiнiтра - пер.Великi Ворота - пер.Малi Врота - пер.Вузькi
Ворота - пер.Каллiстон - т/с Ниж. Кокасан - по дну Кучук-Караанського каньону до т/с Поворотне - т/с Ворон - т/с
Маски - т/пр Карагач - м.Судак.

III категорiя складностi

12. (Е) а/з "Поляна Казок" (м.Ялта) - вдсп. Учан-Су - по Таракташсьий тропi до т/с Ай-Петрi -т/с Чайний Будиночок -
через г.Орлиний Залiт до т/с Кокозка - по дну Великого Каньону Криму до т/с Бойка - т/с Богатир - т/с Високе - т/с
Научний - т/с Сараман - через г.Голий Шпиль та т/с Барсуча Поляна до печ. Мармурова - г.Еклiзi-Бурун - т/с Ат-
Чокрак - т/с Букова Поляна - пер.Ангарський - т/с Поляна МАИ - г.Пд. Демерджi - т/с Нижня Джурла - вдсп.
Джур-Джур  -  т/с  Ай-Алексiй  -  т/с  Чiгiнiтра  -  пер.Великi  Ворота  -  пер.Малi  Ворота  -  пер.Вузькi  Ворота  -
пер.Каллiстон - т/с Нижн. Кокасан - по дну Кучук-Караанського каньону до т/с Поворотне - т/с Ворон - т/с Маски
- т/с Карагач - м.Судак.

13. (Е) м.Старий Крим - монастир Сурб-Хач - р.Чорох-Су - пер. Джади - долина Караiн -с.Щебетiвка - дж. Бакир-Баш
-  г.Ечкi-Даг  -  стр.  Каян-Арди  -  стр.  Кузун-Таш  -  пер.Гюнешлик  траверс  хр.Урбаш  -  джерело  Iнарес  -
пер.Архадереси - г.Манджил (Ай-Георгiй) -  м. Судак - г.Сокол -  пер.Св.Анастасii  -  с.Веселе -  стр.  Чантран -
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пер.Уметин Богаз - ущ. Пагарча - траверс хр.Таркез-Оба до верхiв'iв р.Ай-Серез - пер. Маскi - рух по хр. до
колишньоi т/с Воронська - пер.Лiкмен-Ганин (Плак'я) - р.Шелен - пер.Построрiть - каньон стр. Кушень-Узень -
с.Зеленогiр'я - каньон стр. Лапанiя Узень - пер.Сорос або пер. Аю-Кая - ущ. Берлюк - каньон р.Кучук Кара-Су -
р.Кок - ущ.Шайтан-Капу - г.Топарчих-Кир - оз.Лахнин-Гiнах - каньон стр.Лахнин - ущ. Тирхалу - пер.Тулутлу
(Малi Ворота) - ур.Чiгiнiтра Нижня - пер.Нефань-Баши - Карабi-яйла з пiвдня на пiвнiчний захiд - яр Мамут -
р.Сх.Суат - ущ. та каньон р.Бурульча - т/с Партизанська - пер.Тирке Центральний - вдсп. Джур-Джур - пер.Диплю
Пiвденний - Демерджi Яйла - ущ.Курлюк-Су - пер.Бал-Кая - стр. Егерек-Су - с.Перевальне - каньон р.Кiсгич -
пер.Кiсгич Пiвденний - стр. Беш-Коба - верхiв'я р.Ангара - пер.Холодний Кулуар - г.Ангар-Бурун - г.Еклiзi-Бурун
- пер.Пд.-Зах. Кулуар г.Еклiзi-Бурун - дж. Саурган - с.Розове - г.Ай-Йорi - пер. Угара Пiвнiiчний - дж. Ак-Чокрак -
пер.Куш-Кая - ур.Стратогай - г.Зейтен-Кош - пер.Хабах-Кир - стр. Дермен-Узень - с.Кипарисне.

Гiрський туризм

Традицiонно гiрськi походи проводяться в районах альпiйських гiр -  молодих за часом горотворення, що
пiднмаються вище снiговоГi лiнii та характеризуються комплексом льодовикових форм рельефу (цирки, гострi гребнi,
шпилястi вершини тощо), тобто проводяться у районах високогiр'я. Проведения прських походв в горах такого типу
полягае у проходженнi визначеного маршруту за певний час з подоланняи категорiйних  перевалiв.

Гiрськi системи Украiни - Карпати та Кримськi гори - хоча i належать до альпiйськоi складчастостi за часом
горотворення,  але  вiдносяться  до  середньовисотних гiр  i  мають  абсолютну висоту нижче  снiговоi  лiнii,  тобто  не
можуть вважатися класичними районами для проведения гiрських походiв. Проведения гiрських походiв тут можливо
лише взимку та на початку весни, коли складаються сезоннi природнi умови, що вiдповiдають вимогам до районiв
проведения  прських  походiв.  У  цей  перiод  в  Карпатах  та  горах  Криму  певнi  дiлянки  за  своiми  туристсько-
спортивними  характеристиками  можуть  за  складнiстю  подолання  вiдповiдати  перевалам  1А,  1Б,  2А  категорiй
складностi, що i дае можливicть проводити тут гiрськi туристськi походи I - II категорий складностi. 

Найкращий час для проведения таких походiв у Карпатах - березень, перша половина квiтня, а у Криму -
грудень, початок лютого (перша декада).

Враховуючи  зазначене,  з  метою  сприяння  кращiй  пiдготовцi  туристських  груп  до  гiрських  походiв,  у
Методицi визначення категорiй складностi туристських спортивних маршрутiв (роздiл "Гiрський тур-м") наводиться
таблиця трудностi перевалiв 1А - ЗБ категорiй.

Слiд враховувати, що проведения зимово-весняних гiрських походiв у Карпатах i в Криму, при всiй iх схожостi iз
звйчайними гiрськими походами,  мае  своi  особливостi,  якi  у  деяких випадках  роблять  такi  походи навiть  бiльш
складними  i  небезпечними,  нiж  аналогiчнi  за  категорiею  складностi  у  традицiйних  районах  розвитку  гiрського
туризму  (Памiр,  Тянь-Шань,  Центральний  Кавказ  тощо).  В  перше  чергу  це  стосуеться  погодних  умов  (низькi
температури  протягом  уciеi  доби,  частi  сильнi  поривчастi  вiтри,  тумани,  заметiлi  i,  одночасно,  частi  вiдлиги),
характеру снiгового покриву (зимовий снiг  у Карпатах i  Криму дуже вiдрiзняеться вiд лiтнього снiгу на значних
висотах на Кавказi чи Памiрi), лавиноi небезпеки та сильно розчленованого рельєфу на невеликих ділянках маршруту,
особливо у Карпатах. Тому туристськi групи, якi вирушають у гірські поході до Карпатських і Кримських гір повинні
відноситися до підготовки таких походів з усією відповідальністю, враховувати особливості природних умов району
подорожi,  мати все  необхiдне спорядження для організацii  ночівель у зимових умовах,  а  також повний комплект
лавинного спорядження (лавинні шнури, лопата, щупи тощо) і вміти ним користуватися.

З  метою  запобігання  травматизму  в  поході,  при  його  пiдготовці  особливу  увагу  слiд  приділяти  вивченню
лавинонебезпечних  ділянок  району  походу.  У  Карпатах  лавина  активність  проявляється  щорічно,  інтенсивнiсть
лавинопроявів  пов'язана  з  великою  мінливістю  погодних  умов  у  холодну  пору  року  та  інтенсивністю
снiгонакопичення (до 100 см на висотах 500-1400м над рiвнем моря і  до 300 см на більших висотах).  Найбільш
лавинонебезпечними хребтами е Чорногорський, Свидовець, Полонинський та Горгани, якi мають асиметрію схилiв
(півнiчно-схiдні схили круті, південно-захiдні -  пологі) і на яких на пiвнiчно-східному макросхилі лавинонебезпечний
період триває  більш довго.  Найбільша кількість лавин сходить у лютому-березні.  При   цьому тривалість сезону
лавинної  небезпеки  зростає  по  мiрі  зростання  абсолютної  висоти  гірських  хребтів.  В  горах  Криму  сходи  лавин
спостерігається також щорічно, однак періоди лавиної небезпеки менш тривалі, ніж у Карпатах.

Групам, які готуються до зимового гірського походу у підготовчий період необхідно також, приділити значну
увагу питанню орієнтування в умовах обмеженноi видимості, засобам та способам профілактики переохолодження та
обмороження,  навчанню  учасників  подорожі  наданню  долiкарняної  допомоги  потерпілому  в  умовах  зимового
гірського походу.  Доцiльно перед зимовим гiрським походом улiтrу провести розвідку маршруту для подальшого
поліпшення орієнтування у зимовому походi та відпрацювання шляхiв аварiйного сходу з маршруту.

Далі пропонуються, як зразки, нитки гiрських маршрутів I-II категорії складності в Карпатах i Кримcьких горах.
Звертаємо увагу, що усі запропоновані маршрути гірських походiв включено до Перелiку вперше, вони вiдносяться до
експериментальних і для iх захисту до МКК необхідно подавати письмовi звiти про походи.

Карпати

I категорія складності

1.(Е)   с.Негровець  (Мiжгiрський р-н) -  г.Негровець (1707м)  -  хр.Пишконя -  г.Ясновець (1600м)  -  спуск в долину
р.Сухар - підйом на г.Стримба (1719м) (1А) - спуск в долину р.Мокрянки - підйом вздовж р.Мокрянка на г.Попад'я
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(1740м)  (1А)  -  хр.Горгани  -  пер.Руський  -  г.Берть  (1666м)  -спуск  у  долину  стр.Яновець  -  смт.  Усть-Чорна,  т/б
"Ялинка". (100км)

2.(Е) с.Осмолода - г.Iгровець (1804м) - г.Сивуля (1818 м) - перЛегіонв - г.Браткiвська (1778м) (1А) - г.Чорна Клева
(1719м) - с.Бистриця - р.Довжинець - г.Довбушанка (1754м) (1А) - г.Синяк (1665м) - г.Хомяк (1542м) - с.Поляниця-
с.Яблониця - смт.Ворохта.  (105 км) 

II категорія складності

3.(Е)  м.Рахiв  -  с.Видричха  -  пiдйом  вздовж  р  Павлик  -  г.Петрос  (2020м)  (1Б)  -  спуск  вздовж  стр.Лазещина  до
ур.Козмещик - пiдйом по ущ. на г.Говерла (2061м) (1Б) - спуск по Чорногорському хр. - г.Туркул (1938м) - спуск
вздовж стр. Бутучок до злиття з стр. Бребенескул - пiдйом вздовж стр. Бребенескул на в.Гутин Темнатик (2016м) (1А)
- хр.Чорногора - г.Чорна Гора (2020м) - г.Вихід (1471м) - г.Стiг (1650м) - верхв'я р.Бiла Тиса - сЛуги.  (107км)

4.(Е)  с.Зелене - оз.Шибене - г.Чорна Гора (2020 м) (1А) - Чорногiрський хр. -  г.Говерла (2061м) (1А) - г.Петрос
(2020м) (1Б) - с.Ясиня - г.Близниця (1880м) -  хр.Свидовець - гДогяска (1761м) (1А) - г.Унгоряска (1707м) - р.Турбат -
г.Браткiвська (1788м) (1А) - пер.Легіонів - г.Сивуля (1818м) (1А) - г.Iгровець (1804м) - с.Осмолода. (115км)

Крим 

I категорія складності

5.(Е) с.Богате - т/с Поворотне - р.Солар - г.Бурма (854м)- г.Ливазь-кая (876м) (1А) - пер.663 -г.Північна Караул-Тепе
(983 м) - г.Пiвденна Караул-Тепе (913м) - ск. Аюкая - в.982 - пер.Горуча (743м) - пер.Алакат (Алікот-Богаз) (670м) -
ур.Кокасан (т/с Нижнiй Кокасан) -г.Киргуч (911м) - г.Катран-Яккан-Тепе (1014м) - г Хрикаль (1036 м) - прохід Малi
Ворота - прохід Великі Ворота - Карабі-яйла - г.Біла (1253м) (1Б) - прохід 2-й спуск - г.Лiкон (1017 м) - т/с Ай-Алексiй
- г.Юкiтепе (1030м) - т/пр Партизансь-кий - ур.Тирке - г.Замаіл (1067м) -г.Тiрке (1283м) (1Б) - хр.Демерджи (1239м) -
спуск  стежкою  південного  схилу  у  Долину  Привидiв  -  г.Ельхкая  -  пер.Ангарський  -  г.Чатирдаг  (1527м)  (1Б)  -
ур.Чумнох (т/с Басуча Поляна) - г.Лю6ка (975м) - с. Мармурове. (120км)

II категорія складності

6.(Е) с.Перевальне - ур.Кизил-Коба - ущ.Альошина Вода - т/с Партизанська - стр.Партизанка - пер.Тирке Центральний
(1245м) (1А) - вдсп. Джур-джур - пер Пір'я - Демерджi-Яйла - т/с Джурла - г.Демерджі (1359м) - спуск по кулуару
Хаоса (1Б) - т/б "Ангарський перевал" - г.Цукрова Голова - Ангарська Стінка - Холодний Кулуар - г.Ангар-Бурун (1Б)
-  верхнє  плато  г.Чатирдаг  -  г.Еклiзі-Бурун  (1527м)  спуск  по  південно-західному  кулуару  (1Б)  -  т/с  Ат-Чокрак  -
Бабуган-Яйла - г.Роман-Кош (1545м) - пер. Гурзуфське Сідло (вище с.Запрудне) - вихід на г.Парагельмен (1Б) - т/б
"Карабах". (120км)

Лижний туризм

Можливостi  України  з  розвитку  лижного  туризму  не  дуже  широкі  через  вiдсутнiсть  взимку  тривалого
снігового  покриву на бiльшiй частині територiї.

У  тих  областях  України,  де  взимку  е  стійкий  сніговий  покрив,  можливо  проведення  лижних  походів  I
категорій складності. У таких походах початківці мають змогу набути досвід прокладання лижні по глибокому снігу,
подолання  природних  перешкод у  лici,  орiентування,  розпалювання  вогнища та  приготування їжi  при  мiнусових
температурах, що у подальшому дозволить їм здiйснити лижнi походи у гірських районах.

Найбiльш сприятливi  природнi  умови  для  лижних  категорiйних  походiв  в  Украiнi  мають  гiрськi  райони
Криму та Карпати.

Украiнськi Карпати - частина величезноi дуги (довжиною до 1500 км) Схiдних Карпат, пiвденна частина яких
знаходиться в Румунii, пiвнiчна - в межах Львiвськоi, Iвано-Франкiвськоi, Чорнiвецькоi та Закарпатськоi областей.
Гiрськi хребти Карпат простяглися з пiвнiчного заходу на пiвденний схiд. Висота хребта у середньому вiд 700 до 1200
метрiв  над рiвнем моря,  але  е багато гiрських вершин з висотою вище 1700 метрiв.  Найвища точка Украiнських
Карпат - гора Говерла мае абсолютну висоту 2061м. Мiж окремими паралельними хребтами знаходяться поздовжнi
долини, часом дуже широкi. Поздовжнi гiрськi хребти в деяких мiсцях перерiзаються поперечними долинами, по яким
протiкають головнi карпатськi рiки, такi як Опiр, Свiча, Латориця, обидвi Бисгрицi, Прут i Черемош у верхнiй течii. В
мiсцях перетину прських хребтiв цими рiками поперечнi долини вузьки, крутi i iх напрямок часто змiнюеться.

Клiмат  Карпат  помiрно  континентальний,  теплий,  з  циклонiчними  та  антiциклонiч-ними  вторгненнями
атлантичного повiтря.  Початок  та кiнець зими у рiзних районах Карпат припадае  на рiзний час  в залежностi  вiд
геофафiчного положения району та висоти. В цiлому зима нехолодна, частi вiдлиги та потеплiння з дощами. В сiчнi
середня температура коливаеться вiд -3° до -8°,  в  горах бувае до -35°.  Снiговий покрив нестiйкий, зберiгаеться з
середини грудня до  середини березня.  Глибина снiгу на високогiр'i  досягае  до  3-х метрiв.  На високих безлiсних
хребтах взимку зустрiчаеться дуже твердий наст. Схили окремих гiр та хребтiв лавинонебезпечнi.

У  Карпатах  лавинна  активнiсть  проявляеться  щорiчно.  Iнтенсивнiсть  лавинопроявiв  пов'язана  з  великою
мiнливостю погодних умов у холодну пору року та iтенсивнiстю снiгонакопичення (до 100 см на висотах 500 - 1400 м
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на  рiвнем  моря  i  до  300  см  на  бiльших  висотах).  Найбiльш  лавинонебезпечними  хребтами  е  Чорногорський,
Свидовець, Полонинський та Горгани, якi мають асиметрно схилiв (Пiвнiчно-схiднi схили крутi, пiвденно-захiднi -
пологi) i на яких на пiвнiчно-схiдному макросхилi лавинонебезпечний перiод тривае бiльш довго. Найбiльша кiлькiстъ
лавин  сходить  у  лютому-березнi,  при  цьому  тривалiсть  сезону  лавинноi  небезпеки  зростае  по  мiрi  зростання
абсолютноi висоти гiрських хребтiв.

Населенi пункти в гiрських районах розмiщенi переважно в долинах рiк i до них йдуть дороги з автобусним
сполученням. Це дае можливiсть дiстатися до початкових пунктiв лижних маршрутiв за короткий час. При плануваннi
лижного  маршруту  у  Карпатах  слiд  пам'ятати,  що  пересування  на  лижах  вузькими  долинами  рiчок,  схили  яких
поросли лiсом з густим чагарником, iстотно знижуе темп походу, а рух на лижах вздовж автомобiльних дорiг, навiть
для "намотування" кiлометражу, з огляду на спортивнiсть походу не мае сенсу та ще до того й небезпечен.

Найбiльш цiкавi  траси лижних маршруiв  прокладенi по хребтам гiр.  Обираючi  такi   маршрути необхiдно
враховувати, що на початку маршруту часто зустрiчаеться стрiмкий пiдйом на хребет, а потiм починаеться рух по
частково,  або  повнiстю  вiдкритих  полонинах.  При  плануваннi  маршрутiв  у  центральних,  або  схiдних  Горганах,
Бескидах, Чорногорi слiд зважати на те, що значнi площi в них належать до природно-заповiдного фонду, тобто мають
обмежений доступ.  Для  проходження iх слiд одержати дозвiл у вiдповiдних органiзацiях i  дотримуватися певних
правил поведiнки.

Кримськi гори знаходяться на пiвднi Кримського пiвострова i простягаються вiд Севастополя до Феодосii на
180 км. Ширина гiрськоi смуги до 60 км. Вони складаються з трьох пасм - Головного (найвищого), Внутрiшнього та
Зовнiшнього.  Характерною iх  особливiстю е  пологi  пiвнiчнi  i  дуже  крутi  пiвденнi  схили.  Головне  пасмо  -  саме
пiвденне. Воно найвище (1200-1500 метрiв над рiвнем моря) i являе собою ланцюг столових масивiв - Ай-Петринська
Яйла,  Ялтинська  яйла,  Никитська  Яйла,  Бабуган-Яйла,  Чатир-Даг,  Демерджi-Яйла,  Карабi-Яйла.  Яйли  це  майже
безлiсi  плато, вкритi щебенем,  або травою; тут часто зустрiчаються рiзнi прояви карсту, у т.ч.  карстовi провалля,
багато  з  яких  е  входами  до  печер.  Схили  гiр  вкритi  грабовими,  буковими  лiсами,  зрiдка  зустрiчаються  дiлянки
кримськоi, або звичайноi сосни. Найвища вершина Криму - г.  Роман-Кош (1545м) в масивi Бабуган-Яйли. Гiрськi
пасма роздiленi Внутрiшнiм поздовжним мiжпасмовим зниженням Криму та Зовнiшнiм мiжпасмовим зниженням

Клiмат Кримських гiр залежить вiд висоти мiсця над рiвнем моря i змiнюеться вiд теплого з дуже м'якими
зимами  до  прохолодного.  Клiмат  яйл  -  прохолодний.  Середня  температура  зимових  мiсяцiв  -  4",  в  окремi  роки
бувають зниження температури до -30°. Снiговий покрив бувае значним i може триматися до 3-х мicяцiв (з ciчня до
березня). В горах Криму сходи лавин спостерiгаються щорiчно, однак перiоди лавинноi небезпеки менш тривалi, нiж у
Карпатах. 

Заповiднi зони - масиви гiр Кара-Даг i Роман-Кош.
Природнi перешкоди, яю зустрiчаються в горах Украiни (на схилах - глибокий розсипчастий снiг, лавинна

небезпека, на хребтах - сильний вiтер, твердий наст, або лiд, рiзкi змiни погоди) ставлять перед туристами-лижниками
особливi  вимоги.  Всi  учасники повиннi  володiти  лижною технiкою,  вмiнням орiентуватися  в  складних  погодних
умовах, знати правила подолання лавинонебезпечних схилiв. Туристськiй групi необхiдно мати з собою спорядження
для органiзацii "холодних" ночiвель (намети, примуси або газовi кухнi), лавинне спорядження. Групи, яю здiйснюютъ
походи 2 i вище категорii складностi, повиннi бути готовими до ночiвель на хребтах (яйлах, полонинах) вище зони лсу
- вмiти поставити бiвуак при сильному вiтрi, будувати захиснi стiни в снiгу, рити печери. Групам, ян готуються до
зимового  гiрського  походу,  у  пiдготовчий  перюд  необхiдно,  також,  придати  значну  увагу  засобам  та  способам
профилактики  переохолодження  та  обморожения,  навчанню  учасникiв  подорожi  наданню  долiкарняноi  допомоги
потерпiлому в умовах зимового походу.

Необхiдно враховувати, що незважаючи на близькiсть населених пунктiв, стан групи, яка перебувае в зимну
негоду на хребтi, мало чим вiдрiзняеться вiд ситуацii, коли вона знаходиться за десятки кiлометрiв вiд житла, оскiльки
спуск  у  долину  до  житла  бувае  дуже  небезпечним,  а  умови  на  хребтi  по  жорстокостi  можуть  не  поступатися
арктичним.
        Далi наводяться класифiкованi маршрути I - IV категорii складностi по Карпатам / Криму.

Карпати

I категорiя складностi

1.(Е)  м.Яремче  -  г.  Рокита  Елика  -  г.Цапул  -  г.Каратул  -  г.Штав'ера  -  г.Пожератул  -  пол.  Мунчелик  -  г.Хорде
Доброкiвська - т/пр Явiр - смт Ворохта - хр. Шимшор - пер. Яблуницький - пол. Буковинка - пол. Довга - пол. Плоска -
с.Бистриця.
2.(Е)  м.Яремче  -  р.Жонка  -  пер.Переслоп  -  ущ.3убринка  -  пер.Столи  -  с.Бистриця  -  р.Сапотрук  -  пол.  Бистра  -
ущ.Бистрик - с.Осмолода - ур.Болотняк - р.Озерянка - оз.Синевир - сЛопушне.
3.(Е) с.Осмолода - р.Бистрик - р.Боревчик - пер. мiж г.Iгровець та г.Сивуля - р.Бистриця Солотвинська - гуртож.
Межирiки - пол. Бистра - пол. Пляйська - пер. Легiонiв - с.Бистриця -пол. Плоска - пол. Довга - пер.Столи - р.3убринка
- пер.Переслоп - м.Яремче.
4.(Е)   с.Синевирська  Поляна  -  р.Озерянка  -  ур.Болотняк  -  с.Осмолода  -  р.Бистрик  -  пол.  Бистра  -  р.Салтрук  -
с.Бистриця - пер.Пантир - ущ.Турбат - пер.Окола - с.Чорна Тиса.

II категорiя складностi
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5.(Е)  смт Верховина - г.Грепт - пол. Мунчелик - с.Кременець - г.Синяк - г.Малий Горган -пер.Столи - пол.Довга -
пол.Плоска -  г.Чорна Клева -  г.Браткiвська  -  пер.Легiонiв -  р.Пляйська -  пол.Бистра -  г.Сивуля -  пер.  Iгровець  -
р.Боревчик - c.Осмолода.
6.(Е)  с.Мисливка  -  г.Сувач  -  г.Укерна  -  г.Яйко  Iлемське  -  с.Осмолода  -  р.Бистрик  -  р.Боревчик  -пер.  Iгровець  -
р.Бистриця Солотвинська - гуртожиток "Межирiки" - пол. Бистра -г.Сивуля (радiальн.) - хр.Таупширка - пер. Легiонiв
- г.Браткiвська - г.Чорна Клева - пол.Довга -пер.Столи - р.3убрiвка - пер.Переслоп - м.Яремче.
7.(Е) с.Бiлин - т/пр Перелiсок - г.Близниця - хр.Свидовець - пер. Скола - г.Браткiвська -    г.Чорна Клева - с.Бистриця -
пер. Пантир - пер. Легiонiв - р.Пляйська - пол.Бистра - гуртож. "Межирiки" -пер. Iгровець - р.Боревчик - р.Бистрик -
с.Осмолода.
8. смт Ясиня - г.Менчул - г.Стара - г.Думен - п.Рахiв - с.Луги - т/пр Брецкул - г.Говерла -р.Лазещина - т/пр Козмещик -
р.Довижна - р.Турбацил - р.Чорна Тиса - смт Ясиня.

III категорiя складностi

9.  смт  Кобилецька  Поляна  -  г.Кобила  -  г.Догяска  -  г.Унгоряска  (хр.Свидовець)  -  Турбатськi  пол.  -  р.Турбат  -
пер.Легiонiв - пер.Пантир - г.Чорна Рiпа - р.Молода - г. Яйко Iлемське - р.Чорна Ростока - г.Вишкiвський Горган -
г.Озерна - г.Кам'янка - смт Мiжпр'я.
10.(Е) с.Максимець - гуртожиток "Межирiки" - р.Бистриця Солотвинська - сiдловина мiж пiвденною та центральною
вершинами г. Сивуля (1А) - р.Бистрик - г.Грофа - хр. Свидовець -г.Близниця - т/пр Перелiсок - с. Бiлин.

IV категорiя складностi

11.(Е)  ст.Бескiд - г.Чорна Рiпа - пер.Торунський - г. Вишкiвський Горган - г.Попад'я - г.Берть -р.Пляйська - пер.
Легiонiв -  пер.Пантир -  г.Браткiвська -  р.Турбат -  г.Унгоряска -  хр.Свидовець -  г.Близниця -  с.Бiлин -  г.Петрос -
г.Говерла - хр.Чорногора - г.Пiп Iван - с.Богдан.

Крим

I категорiя складностi

12. (Е) с.Перевальне - пер. Альошина Вода - курган Слави - т/с Бурульча - Карабi-Яйла -метеостанцiя - т/с Ай-Алексiй
- ущ.Хапхал - вдсл. Джур-Джур - т/с Джурла - г.Демерджi -     т/б "Ангарський перевал" - оз.Кутузовське - т/с Ат-
Чокрак - кордон Садовий - пер. Чучельський - кордон Ала-Езач - пер. Гурзуфська Седловина - "Альтанка Вiтрiв" -
Гурзуфська Яйла - пер.Никитський - кордон Червоний камiнь - с.Массандра.

II категорiя складностi

13.(Е)   с.Перевальне  -  ур.Кизил-Коба  -  ур.Суботхан  -  кордон  Буковий  -  ур.Курлюк  Баш  -  г.Пн.Демерджi  -  т/б
"Ангарський перевал" - траверс г.Чатирдаг (Ангар-Бурун - Еклiзi-Бурун) - т/с Ат-Чокрак - форельне господарство -
пер.Чучельський  -  Бабуган-Яйла  -  г.Роман-Кош  (радiальн.)  -  пер.  Гурзуфська  сiдловина  -  "Альтанка  вiтрiв"  -
Гурзуфська Яйла - пер. Никитський - кордон Червоний камiнь - ущ. Уч-Кош - г. Лопата - Ялтинська Яйла - Ай-
Петринська Яйла -  т/пр Ай-Петрi  -  г.Ай-Петрi  - т/пр Чайний будиночок -  г.Орлиний Залiт  -  Великий Кримський
Каньон - т/с Бойка - т/с Богатир - т/б "Соколине".

Водний туризм

Україна  має  досить  густу  річкову  систему  та  значну  кількість  річок  придатних  для  проведення  водних
туристських походiв як на розбірних, так і на надувних човнах різних класів. Усього річок із довжиною понад 100 км
в Україні 123, а великих рiк (довжина понад 500 км) - 14.

Усi  рiки  Украiни  вiдyосяться  до  одного  клiматичного  типу  -  переважно  снiгового  живпення  з  весняною
повiнню. Однак, через різноманітність ландшафтів, рiки різних регiонiв України сильно вiдрізняються мiж собою за
похилом русла, характером течії, наявністю та складнiстю перешкод, сезонним режимом тощо, що дозволяє поділити
iх за туристсько-спортивною складнiстю на три групи - ріки нiзовин, рiки височiн, рiки Карпатського регiону.

До першої групи - рiки низовин - відносяться рiки Приднiпровської, Поліської низовин та Полтавської рівнини.
Це такi рiки як Дніпро з його правою притокою р.Пріп'ять (яка, в свою чергу, приймає праві притоки - рiки Стир,
Стохід  та  iнш.)  та  лiвими  притоками  -  Десна  з  Сеймом та  Остром,  Сула.  Псел,  Ворскла.  а  також рiки  басейну
Сіверського Донця.  Ці  річки течуть по місцями заболоченій рівнині,  мають безліч заток та стариць.  Живлення -
змiшане, і хоча снiгове живлення у них стоїть на першому містi, викликаючи весняну повiнь, значну роль грають
також грунтовi та дощові води. Рівень води впродовж сезону туристських сплавів змiнюється у незначній мiрi. Похіїл
русла не перевищуе кiлькох сантiметрiв на  кiлометр, течія слабка, її швидкiсть не пєревищуе 2-4 км/год.
На цих ріках можливе проведення водних походiв до 1 категорiі складностi.  Iх проходжєння доступне для туристiв
початкiвцiв, і маршрути по них рекомендованi для самостiйноi розробки, через що до классифiкацii вони не включенi

Для  більшості  перерахованих  рiчок  рекомендуеться  сплав  на  байдарках,  хоча  не  виключається  і  сплав  на
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надувних човнах та розбiрних надувних катамаранах
До другої групи відносяться ріки височин, а саме ті,  що протікають з межах Волинської,   Приднiпровськоi,

Подiльськоi  та   Передкарпатськоi  височин Це праві  притоки р.Прип'ять  -  рр.Горинь,  Случ,  Тетерiв.  Уж, притока
Дніпра - р.Рось, рiки басейну Пiвденного Бугу, у т.ч., рр. Бужок, Гірський та Гнилий Тiкич. Синюха, Уманка, а також
верхів'я р.Дністер та її лiві притоки рр. Збруч, Смотрiч, Жванець, Жванчик тощо- Русла цих річок перетинають виходи
різних за стйкістю гiрських порід, через що в них утворюють численні пороги та перекати. Похил русел цих рік е
значно більшім - від 0,4 до 1 м/км русла. Живлення - змішане, але снігове живлення у них стоiть на першому місці,
викпикаючи весняну повінь пiд час танення снігу. Тривалі дощі можуть викликати значні паводки. Стік багатьох річок
в значній мірі  зарегульовано греблями, тому рівень води у них впродовж сезону сплаву за звичайних умов мало
змінюється.

Ріки цiеi групи дають можливість проводити водні походи до 2-3 категорії складності. Найбільш складними тут
е пороги р.Південний Буг в її нижнiй частині, такi, як Червоні ворота (Нижній Мiгiйський) нижче с.Мiгія та Гард біля
м.Южноукраiнськ.

Проходження маршрутiв по цих рiчках дає туристам-спортсменам добру базову технічну та тактичну пiдготовку
для подальшого зростання спортивної майстерності. На цих же рiчках можливе проведення навчально-тренувальних
заходiв та змагань. Тах, на р. Гіівденний Буг щорічно проводяться змагання з техніки водного турiзму на трассах біля
с. Сокопець {траса 2-3 категорii складності) та на Мiгійському порозi (траса 3 категорії складності).

Маршрути по зазначеним річках проходять в зонi інтенсивноi господарської діяльності.  Тому до природних
перешкод під час iх проходження додаються, також, обноси гребель, проводки через гатi тощо. Для проходження
маршрутів рекомендовано і байдарки i катамарани. але їх слід ретельно готувати, забезпечуючи стiйкiсть до розривів.

Нарешті,  до  третьої  групи  належать  гірськi  річки  Карпатського  регіону.  Це  добре  освоєні  туристами  рiки
басейнiв Дністра: рр. Чорний Черемош, Черемош, Білий Черемош, Прут, Стрий, а також р.Тиса та рiки її басейну в
Закарпатті ~ р.р. Ріка, Латориця. До них з останній час додано низку малих рiчок: притокiв р.Черемош, таких як р.
Пробiйна,  Бистрець;  приток р.  Стрий;  верхів'я  р.  Прут.  Це стало можливим за рахунок розвитку порівняно новоi
техніки сплаву на каяках.

Гірськi рiки Карпат вiдрізняє висока потужнiсть потоку, стрімка течiя, що досягає 10-15 км/год, могутні порогiв
та затяжні шивери. Похил русла в верхів'ях до 10 м/км (Прут, Білий Черемош). Живлення - переважно атмосферними
водами з весняною повiнню під час танення снiгу та дощовими паводками. Тривалі або рясні доці можуть викликати
паводок  о  будь-якiй  порі  року.  Рівень  води  впродовж  сезону  сплаву  змінюється  у  значних  межах,  залежить  вiд
кількості снiгу в горах, дощiв та температури повітря. Найкращий час для проходження річок Карпат - кiнець квiтня -
перша декада травня, під час повені, копи танення снігiв найбільш інтенсивне. Це стосується, в першу чергу, р. Прут
та малих приток, якi  взагалi придатнi для проходження лише на протязі  кількох днів весни. Разом з тим, по р.р.
Черемош та Тиса сплав можливий на протязі усього теплого періоду року з квітня по жовтень.

Ріки Карпат можна долати на каяках, байдарках, катамаранах, плотах. В залежності вiд сезону та виду суден
маршрути  на  річках  Карпат  класифікуюгься  до  ІІІ  категорії  складності  з  елементами  V.  З  огляду  на  характер
перешкод,  їхня  категорійність  видається  дешо  заниженою.  але  це  питання  потребує  подальшого  вивчення  і
обгрунтування. Ріки Карпат можуть бути прекрасним полiгоном для міжсезонної пiдготовки до походів найвищих
категорій складності.

Маршрути  по  ргчкам  Карпат  можна  рекомендувати  тiльки  групам,  що  мають  досвiд  походів  не  нижче  III
категорії  складності  гю  порожистих  ріках.  До  цих  груп  висуваються  вимоги  володiння  прийомами  веслування,
відчалювання  та  причалювання  по  берега,  вміння  взаємодiяти  на  бурхливій  воді,  мати  навички  органiзації
рятувальних робіт.  Проходження таких перешкод  як,  Ямнянський  пролом або поріг  Прикарпатський на р Прут
можпиво рекомендувати лише групам з досвідом участі у водних походах IV кагегорії складності, а проходження
водосладу Пробій (висота падіння води понад 8м) бажано лише пiд час змагань в умовах існування надійної страховки
рятувальних служб.

Нижче наводяться нiтки найбiльш популярних категорійних водних маршрутiв України.

Рiки височин

 Басейн р. Днiпро 

II категорія складності 

1. р.Роcь. м.Біла Церква - м.Богуслав - м.Корсунь-Шевченкiвський (б.).

Басейн р. Пiвденний Буг 

II категорія складності 

2. р.Південний Буг.   смт.Меджибож - р.Пд.Буг - смт. Тивров (б.).

З. р.Південний Буг.   смт.Гнівань - р.Пд.Буг - м.Гайворон (б.).

4.(Е) р.р. Гiрський Тiкич та Синюха.  с.Бузiвка - с.Буки - м.Первомайськ (б.).
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III категорія складності 

5. р.Пiвденний Буг.  м. Гайворон - м. Первоііайа - м.Вознесенськ (б.), без порогу Гард.

Басейн р. Прип'ять 

II категорія складності 

6. р.Случ.  смт.Мирополь - смт Барановка - с.Гульск - м. Новоград-Волинський - смт Городниця. 

Басейн р. Днiстер 

II категорія складності 

7. р.р. Стрипа та Дністер. смт Денисов - с.Бучач - смт Залiщики (б.).

8.(Е) р. Смотрич. смт Городок - м. Кам'янець-Подільський (б.).

9.(Е) р. Стрий (з елементами Ш к.с у міжсезоння). м. Турка - м. Жидачiв (б.).

10.(Е) р. Ломниця.  с.Осмолода - м. Калуш - м. Галич (б.).

11.(Е) р. Збруч.  м. Пiдволочиськ - м. Гусятин - м. Кам'янець-Подільський (б.). 

Рiки Карпатського регіону.

II категорія складності 

12.(Е) р.Латориця.  м.Свалява - м-Мукачеве - м.Чоп (б.).

13.(Е) р.р. Чорна Тиса та Тиса. смт Ясиня - р.Чор. Тиса - м.Рахів - р.Тиса - смт. Солотвино (б.).

14.(Е) р.р. Бiла Тиса та Тиса. смт Богдан - р. Біла Тиса - м. Рахів - р. Тиса - смт. Солотвино (б.).

15. р.р. Чорний Черемош, Черемош та Прут.  с.Красник - р.Чорний Чераиош - р.Черемош - м.Вижниця - р.Прут -
м.Чернiвці (б.).

16. р.р. Бiлий Черемош, Черемош та Прут.  гребля Мариеи - р. Бiлий Черемош - с. Устеріки - р.Черемош - м. Вижниця
- р. Прут - м. Чернiвці  (б., ускл. з елементами IV к.с.).

III категорія складності

17. р.р. Чорний Черемош, Черемош та Прут.  с. Буркут - р. Чорний Черемош - с. Устерiки -р.Черемош - м. Вижниця - 
р. Прут - м. Чернівці (б.).

18. р. Прут. смт Ворохта - р.Прут - м. Яремче - м.Чернівці (б., з обносом порогу Прікарпатсь-кого і далі до мосту у м. 
Яремче).

20. р.р. Чорний Черемош, Бiлий Черемош, Черемош, Прут.  с. Буркут - р.Чорний Черемош -    с. Устерiки - заброска до
греблі Марієн - р.Білий Черемош - с.Устеріки - р. Черемош- м.Виж-ниця - р.Прут - м.Чернiвцi (н,. ускл. з елементами 
IV к.с.).

IV категорія складності

19.(Е) р. Прут. смт Ворохта - р.Прут - м. Яремче - м.Чернівці (б., ускл. з елементами V к.с., без проходження 
водоспаду Пробiй (н.)).
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