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1 Довідкові дані про туристський спортивний похід
1.1 Організація, що проводить похід
Похід проводив туристський клуб «Університет», м. Київ.
1.2 Параметри походу
Вид
туризму
пішохідний

Категорія
складності
походу
1 к.с.

Протяжність активної
частини походу, км
102

Тривалість
Загальна
Ходових днів
7

7

Термін
проведення
02-08.08.20

1.3 Район, підрайон (масив) походу
Похід проводився в Українських Карпатах, у Західних та Центральних
Ґорґанах.
1.4 Докладна нитка маршруту
Заявлений маршрут:
оз. Синевир – с. Свобода – пол. Гича – г. Молода (1724 м) – дол. р. Молода –
пол. Плісце – г. Ґрофа (1748, радіально) – дол. р. Котелець – дол. р. Лімниця –
Різарня – ур. Лопушна – пол. Боревка – г. Сивуля Велика (1836 м) – г. Сивуля
Мала (1818 м) – пол. Рущина – дол. р. Бистриця Солотвинська – с. Стара Гута.
1.5 Учасники походу
№
п/п

Прізвище, ім'я

Рік
нар-ння

Туристський досвід

Обов'язки в групі

1

Надточий Павло

1992

Вл1К (Київська обл.), Г3У (Грузія),
П1У (Тернопільска обл.)

керівник, асистент
штурмана

2

Настенко Ольга

1991

П1У (Швеція)

штурман, зав.
харчуванням

3

Полященко Вікторія

1995

н/к Карпати

логіст, асистент зав.
харчуванням

4

Горбов Олександр

1993

П1У (Швеція)

зав. спорядженням

5

Чугунова Дар’я

1993

П1У (Швеція)

медик

6

Саєнко Катерина

1998

ПВД

фінансист

7

Іваськевич Олексій

1995

ПВД

ремонтник

1.6 Місцезнаходження звіту
Звіт знаходиться на сайті турклубу «Університет», фото- та відеоматеріали –
на Google-диску турклубу.
1.7 МКК, що розглянула похід
Похід розглянула Київська обласна маршрутно-кваліфікаційна комісія.
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2 Організація туристського спортивного походу
2.1 Загальна змістовна ідея походу
Ґорґани – гірський масив Карпат, що знаходиться в Івано-Франківській та
частково в Закарпатській області. До цього куточка дикої природи не ходять
потяги, через що тут значно менше туристів, ніж в інших гірських районах Західної
України. Місцеві жителі також нечасто сюди заходять, тому досить нескладно
назбирати чорниці, малини та білих грибів як приємний бонус до розкладки.
Природа тут балує різноманіттям – починаючи від килимів м’яких мохів і
закінчуючи величезними ялинами, соснами, смереками та навіть буками; часто
можна побачити сліди тварин, розриті ями чи пошкрябані стовбури дерев, і навіть
почути далекий вий – тут водяться рисі, вовки, ведмеді.
Під час руху маршрутом ландшафт часто змінюється – затишні полонини
змінюють чудові ліси, за ними – уторована стежка у щільному жерепі, а при
підходах до вершин вона пролягає поміж порослим лишайником камінням по
осипам та ґреготам. Тут також досить багато колиб та туристичних притулків. В
деяких з них стоять пічки – таким чином, якщо в дорозі накриє мокра та холодна
погода, можна буде знайти непоганий прихисток.
Періодично маршрут піднімається на висоти 1700-1800 м, що дозволяє
милуватись навколишніми красотами мало не щодня. Водночас набори висоти за
день не перевищували 700 м, а спуски в середньому складали 500 м на день.
Таким чином, в хорошу погоду маршрут досить простий, цікавий і не вимагає
специфічних навичок, а при ускладненні метеоумов – дає достатньо варіантів для
безпечного і комфортного його продовження.
На маршруті досить багато джерел питної води, а на місцях ночівель – зручні
умови для повноцінних водних процедур.
2.2 Варіанти під’їзду та від’їзду, обґрунтування точок початку та кінця
маршруту
До точки старту (оз. Синевир) група добиралась заздалегідь замовленим
трансфером від Воловця. Воловець вибраний через: а) зручне прибуття потягів
№017 Харків-Ужгород (у Воловці о 8:06), №029 Київ-Ужгород (у Воловці о 7:08) та
№081 Київ-Ужгород (у Воловці о 7:34); б) у Воловці вже знаходився керівник після
завершення попереднього походу.
Точкою фінішу було вибране с. Стара Гута через наявність у ньому нормальної
автомобільної дороги (з Осмолоди дорога значно гірша, і водія, який погодиться
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туди їхати, знайти складніше), звідки також був заздалегідь замовлений трансфер
до Івано-Франківська з подальшим виїздом потягом до Києва.
Як виявилось пізніше, до Старої Гути також ходить рейсовий автобус з ІваноФранківська, але зараз з ним є проблеми.
2.3 Аварійні виходи з маршруту і його запасні варіанти
Практично з будь-якої точки маршруту можна за 4-5 годин спуститись до
цивілізації:
- з пол. Гича – в с. Свобода;
- з г. Молода – до дороги, що поєднує Піскавське лісництво та с. Осмолода
(досить інтенсивний рух, машини та лісовози в світлу частину доби їздять близько
раз на 20-30 хв.);
- з пол. Плісце – в с. Осмолода;
- з пол. Боревка – в с. Осмолода чи с. Стара Гута;
- з пол. Рущина – в с. Стара Гута.
На випадок поганої погоди є траверси гір Молода та Ґрофа, а також хребта
Сивуль.
Перед виходом на маршрут група була зареєстрована в Осмолодському
гірському

пошуково-рятувальному

пункті

за

телефоном:

+380673420498

(начальник пункту Худяк Віктор Володимирович, хоча зареєструвати можуть і інші;
в нашому випадку дані походу записував рятувальник Ігор).
2.4 Зміни маршруту та його причини
Маршрут був пройдений як заявлений з наступними змінами:
1) від колиби «Хата під Конем» планувалось по синьому маркованому
маршруту траверсувати г. Ґрофа до пол. Плісце (місце ночівлі), звідки після
обіду радіально сходити на вершину; замість цього вирішили одразу
штурмувати вершину і вже з неї спуститись на полонину на ночівлю,
оскільки група була сповнена сил та не хотіла залишити когось без
можливості піднятись на Ґрофу;
2) коли група прийшла на заплановане місце ночівлі 4-го дня (Різарня),
учасники також не були втомлені, тому було вирішено пройти ще близько
4-х кілометрів, щоб подивитись на хату-музей УПА неподалік.
2.5 Відомості про проходження маршруту кожним учасником
Весь маршрут було пройдено всіма учасниками повністю.
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3 Графік руху і технічний опис маршруту
3.1 Графік руху
Дата

2.08.20

День
походу

№
ділянки
переходу

Ділянка шляху (від-до)

Характер шляху, природні
перешкоди, їх категорійність,
небезпечні ділянки

Протяжність
(км)

Чистий
ходовий час
(год:хв)

Примітка

Оз. Синевир – с. Свобода

Ґрунтова дорога

8,4

2:10

Ясно

На озері були о 9:00.
Початок руху о 10:20

2

С. Свобода – пол. Гича

Ґрунтовка в лісі, розбита
квадрациклами

6

2:00

Ясно

Стали на обід та ночівлю о
14:30

14,4

4:10

Вихід з табору о 8:50. За
400 м до полонини – зручне
місце для стоянки з водою

1

2

+480
-205

1

Пол. Гича –
пол. Солотвинка

Стежка напіввідкритим лісом

4,8

1:45

Ясно

2

Пол. Солотвинка –
межа лісу

Стежка напіввідкритим лісом

1,6

0:40

Ясно

3

Межа лісу – г. Молода
(1724 м)

Стежка через жереп та по
осипам

1,8

4

Г. Молода – межа лісу

Стежка через жереп та по
осипам

3

2:30

Ясно

5

Межа лісу – дол. р. Молода
(біля руїн тур. притулку)

Стежка лісом

3,4

1:20

Ясно

Стали на ночівлю о 17:40

14,6

7:40

Пройдено за день

4.08.20

Метеоумови

1

Пройдено за день

3.08.20

Перепад
висот (м)

Ясно

1:25

+570
-900

1

Руїни тур. притулку – брід
через р. Молода

Ґрунтова широка дорога

1,2

0:20

Ясно

Вихід з табору о 9:00

2

Брід через р. Молода –
колиба «Хата під Конем»

Стежка по лісу

4

1:55

Ясно

Брід – по коліно максимум
маленьким дівчатам

3

6

3

Колиба «Хата під Конем» –
г. Ґрофа (1748 м)

Серпантин по лісу, потім
жереп і стежка по осипам

2

2:35

Ясно

4

Г. Ґрофа – пол. Плісце

Стежка по осипам серед
жерепу і по полонині

2

0:50

Ясно

Стали на ночівлю о 16:00

9,2

5:40

Вихід з табору о 8:40

Пройдено за день

5.08.20

1

Пол. Плісце – дол. р.
Молода

Стежка, ґрунтовка

7,5

2:40

Легкий
туман

2

Дол. р. Молода – Різарня

Ґрунтова широка дорога

6,2

2:00

Хмарно

3

Різарня – поворот на хатумузей УПА

Ґрунтова широка дорога

2

0:40

Ясно

Координати хати-музею
48.6001N, 24.0438E

4

Поворот на хату-музей УПА
– стоянка біля р. Яла Верхня

Стежка в лісі

2,4

1:20

Ясно

Стали на ночівлю о 17:00

18,1

6:40

Вихід з табору о 9:00

4

Пройдено за день

6.08.20

5

+190
-870

1

Стоянка біля р. Яла Верхня
– поворот на ур. Лопушна

Ґрунтова широка дорога

1,8

0:35

Ясно

2

Поворот на ур. Лопушна –
початок хребта Сивулі

Стежка в лісі

9,8

3:15

Ясно

3

Початок хребта Сивулі –
пол. Боревка

Стежка в лісі

2,2

0:40

Ясно

Стали на обід та ночівлю о
13:30

13,8

4:30

Вихід з табору о 9:20

Пройдено за день

7.08.20

+630
-40

+620
-100

1

Пол. Боревка – початок
хребта Сивулі

Стежка в лісі

2,2

0:40

Ясно

2

Початок хребта Сивулі –
г. Сивуля Велика (1836 м)

Стежка по осипам, місцями в
високому жерепі

5,1

2:40

Ясно

6

7

3

Г. Сивуля Велика –
г. Сивуля Мала (1818 м)

Стежка по осипам

1,4

0:40

Ясно

4

Г. Сивуля Мала –
пол. Рущина

Стежка

2

1:20

Ясно

Стали на ночівлю о 15:40

10,7

5:20

Вихід з табору о 8:30

Пройдено за день

8.08.20

7

+625
-550

1

Пол. Рущина – струмок
Кінський

Стежка, часті дрібні броди

7,2

2:30

Ясно

2

Струмок Кінський –
водоспад Малий Кузьминець

Ґрунтовка

10

2:50

Ясно

3

Водоспад Малий
Кузьминець – с. Стара Гута

Ґрунтова дорога

4

1:00

Мінлива
хмарність

Пройдено за день

21,2

6:20

+0
-700

Всього за похід

102

40:20

+3115
-3365

Фініш о 16:00
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3.2 Технічний опис маршруту
День 1
Поїзд Київ-Ужгород прибуває у Воловець за розкладом, близько 7-ї ранку. На
вокзалі керівник Паштєт, який вчора завершив тут п’ятиденний маршрут
Боржавою, зустрічає учасників свого походу – Олю, Віку, Сашка, Дар’ю, Катерину
та Олексія. Для останніх двох – це перший похід.
Заскакуємо в машину. Оскільки в транспорті є вільні місця, водій просить
дозволити йому взяти ще одного попутника з місцевих. Без особливого ентузіазму
погоджуємось.
Проїжджаючи Синевирський перевал, місцевий попутник розказує про місцеві
гори – звідси видно і Боржаву, і Ґорґани. Виходимо, роздивляємось кілька хвилин.
На озеро Синевир прибуваємо о 9:00. Від КПП «Красний» до власне озера
близько 2 км підйому вгору, а проїзд транспорту заборонений у вихідні та святкові
дні. Втім, місцевий попутник кидає пару фраз охоронцю – мовляв, відвезуть
туристів нагору і одразу ж назад, – і машину пропускають.
На озері нас вже чекає Ігор – він десь поряд відпочиває з сім’єю, а з нами
пройдеться тільки перший день. Снідаємо фруктами, прогулюємось озером,
перепаковуємо спорядження та провізію.

Фото 1. Озеро Синевір. Зліва направо: Льоша, Катя, Саша, Даша, Паштєт, Ігор,
Оля, Віка
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Починаємо рух за маршрутом в напрямку с. Свобода. На спуску є кілька
джерел. Від Красного до Свободи – добротна ґрунтова дорога. В селі група не
втримується перед виглядом щасливого хлопчика з морозивом і затарюється в
найближчому магазині.

Фото 2. Магазин в с. Свобода. Керівник не розуміє: «Ви в гори йдете, чи
похавать?»
За селом дорога починає підніматись і перетворюватись в розкатане
квадрациклами болото. В суху погоду тут ще більш-менш, але при дощах можна
по коліно провалитись у багно. Зате в правильну погоду тут рясно ростуть гриби –
білі, підберезники, маслюки.
Незабаром виходимо на полонину Гича (від перетину синього маршруту, яким
ми йшли, з жовтим, яким будемо йти завтра, – буквально п’ять хвилин) та стаємо
на стоянку біля колиби. Джерела води – на південно-східному краю полонини (є
вказівник на дереві), а також десь в хащах на північний захід від неї.
Після обіду група незвично для себе не знає, куди себе подіти – забагато
вільного часу. Хтось впадає у сплячку, хтось починає зарубуватись в настолку,
хтось фотографує полонину.
Ближче до вечора на полонину приходить ще одна група туристів, але до нас
не доходить – стає на її північній межі.
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Фото 3. Перетин синього та жовтого маршруту. В дощ тут ходити… цікаво

Фото 4. Полонина Гича
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Фото 5. Дрова є, але треба пошукати – місце для стоянки досить популярне

Фото 6. «Необліковка» першого дня – кавун, «Руммікуб» та Ігор
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Фото 7. Колиба на полонині Гича. Місце для ночівлі 6-7 людей. Є пічка. Запах
трохи затхлий (судячи з журналу відвідувань, весною тут довгий час проживав
якийсь безхатько і нікого не пускав), проте сама колиба в гарному стані.
Дякуємо ГО «Карпатські стежки» за ту працю, що вони роблять для всіх туристів!
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День 2
Попрощавшись з Ігорем та поснідавши, вирушаємо в напрямку г. Молода.
Через деякий час ліс відступає, наостанок підсмоктавши багном ноги кільком
учасникам, та відкриває вид на гори.

Фото 8. На виході з лісу
Невдовзі проходимо зручне місце для табору – поруч гарне джерело, місця
для кількох наметів. Особливого шарму додає дерев’яний трон. Дров також має
бути достатньо.
На полонині Солотвинка є інформаційний стенд з розташуванням туристичних
об’єктів навколо. Що цікаво, за останні два роки під стендом з’явився вказівник на
траверс г. Молода (помаранчевий колір) – мабуть, стежка прорубана недавно і
може бути відмічена не на всіх засобах навігації (наприклад, на мапі є північний і
південний траверси, на сайті nakarte.me та в додатку MAPS.ME – північний, в
додатку OsmAnd – жодного).
Перед обідом тропа виповзає на камені – ґреготи. Є турики та маркери
червоного кольору, тож навігація нескладна. У жерепі тропа досить широка та
натоптана, і навіть з причепленими ззовні килимками рух не викликає складнощів.
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Фото 9. Можливе місце стоянки перед полониною Солотвинка

Фото 10. Інформаційний стенд та вказівники
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Фото 11. Підйом на г. Молода

Фото 11. Рух осипами
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Гора Молода має вигляд витягнутого зі сходу на захід плаского непоказного
пупира без позначок, а сусідня мікровершинка в кілометрі на схід здається вищою,
на ній стоїть тріангулятор – там і робимо загальне фото, а також обідаємо.

Фото 12. Тріангулятор біля г. Молода
Після обіду з’ясовуємо дуже неприємну обставину: черевики Катерини, не
витримавши знайомства з камінням, відкинули по здоровенному шматку підошви,
лишивши велетенські кратери на п’ятках. Розмір дірок такий, що в кожному
черевику можна було контрабандою провезти пару-трійку грецьких горіхів. Перша
думка керівника: Катя і Льоша завтра завершують похід в Осмолоді. Друга думка
керівника: ми все одно проходимо повз це село післязавтра, то хай вже з нами
пройдуть ці два дні. Третя думка керівника: ну, до Осмолоди по графіку ще два дні
– щось придумаємо…
Після гори починається суцільний і місцями досить крутий спуск до р. Молода.
Місць під намети немає аж до річки, проте ми зустріли кілька груп, які піднімались
нам назустріч – очевидно, вони прямували до невеликої полонини з колибою під
Яйком-Перегінським. В лісі маркування маршруту дещо губиться, але сама стежка
періодично ходиться людьми і поміж буреломів її розгледіти можна.
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Фото 13. На спуску

Фото 14. Скільки вже можна йти вниз?
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Спустившись донизу, одразу ж стаємо на ночівлю біля лісовозної дороги.
Починаючи з цього вечора, Льоша кожного дня походу буде ремонтувати
черевики Каті, а Катя кожного дня сподіватиметься, що черевики після цього
проживуть ще хоча б один день – до наступного вечора. Як ремонтний матеріал
використали Катеринині ж босоніжки, а також клей «Момент», шурупи та міцні
нитки (ближче до вечора почали також відвалюватись носки).

Фото 15. Стоянка біля р. Молода
Коли ми набрали в казани воду, також з’ясували, що інтеграли зранку ніхто не
забирав – отже, комусь на полонині Гича буде подарунок з чотирьох новеньких
гачечків, дріт для яких був закуплений, порізаний та зігнутий спеціально під цей
похід. На якийсь час обійшлись одним-єдиним, який знайшов керівник кілька днів
тому на стежці біля водоспаду Шипіт, що на Боржаві. Це вже третя жертва, яку ми
віддали горам – крім Катерининих черевиків, гора також роздавила компас у
Оліному рюкзаку та підмочила мапи його наповненням.
На вечері продовжувались експерименти з розміром порцій: ніхто поки точно
не знав, скільки ополоників каші, вермішелі чи супу (сьогодні – солянки) в одному
казані. Оскільки в складі групи було два вегетаріанці (дві вегета-рі-ан-чині), то до
вкидання ковбасок їм відгребли десь по два черпака – і трохи не вгадали, оскільки
м’ясоїдам привалило в півтора-два рази більше. В цілому, ніхто з них не жалівся,
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що їжі було мало, хоча пізніше дівчата були помічені в особливо ретельному
доїданні згущеного молока.

Фото 16. Що треба дівчатам для щастя? Вимита голова і солодке!
Ближче до вечора транспорт перестав їздити дорогою, проте деяких учасників
продовжували переслідували слухові галюцинації. Річка поблизу діє на всіх порізному: хтось краще засинає під білий шум, а комусь ввижаються кроки. Втім,
звичайний храп відлякує від наметів усіляку нечисть – перевірено неодноразово.
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День 3
Погода продовжила нас радувати, а маршрут на день

обіцяв бути

нескладним – тож група вирушила з табору в чудовому настрої.
Кілометр дороги закінчується непомітно, а маркована стежка виринає на
протилежному березі річки. Втім, перейти річку вбрід нескладно.

Фото 17. Брід р. Молода
Тут гори приймають ще одну жертву, цього разу від Льоші. Таке буває в
походах – заходиш у воду в двох шльопанцях, а виходиш вже в одному. Тепер у
річках Карпат стало трохи більше сміття.
Далі стежка починає підійматись, час від часу перемежовуючись зі струмком
Круглий. Тут ми піднімаємо підошву від якогось кросівка – з неї можна зробити
латку для черевиків Катрусі; доля підошви другого кросівка лишається невідомою
(але недовго – через два кілометри другу знаходимо на тій же стежці). Тропа
приємна, хоча часом і проходить через багно. Ґрофянський став – геть
заболочений; ходить легенда, що до інтенсивних вирубок це був дійсно став. Після
стрімкого підйому виходимо до колиби під Конем Ґрофецьким.
Ця колиба охайніша за попередню – облаштоване вогнище, стіл з лавами,
також є пічка, сокира. Спальні місця на 6-7 людей. З незвичайного – досить велика
і цікава бібліотека. По воду ходити можна від вказівника біля колиби по синьому
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Фото 18. Ґрофянський став

Фото 19. «Хата під Конем»
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маршруту вниз близько 70-100 м, правда, вода набирається повільно, майже по
краплині. Дівчата, котрі ходили до джерела, казали що чули рик ведмедя; але
перевіряти це чомусь ніхто не взявся (та і як?). Льоша віднайшов собі пару нових
шльопанців в колибі – і був безмежно задоволений; також на землі біля колиби
підібрали шмат дроту на інтеграли.
До місця стоянки вирішили йти через вершину – мовляв, якщо траверсувати,
то після обіду вже може не знайтися бажання підніматись вгору, натомість зараз –
настрій бойовий. Підйом починається у лісі серпантином, який то тут, то там
зрізається підйомами «влоб»; через певний час стежка починає йти поміж
жерепом, а під кінець виходить просто на каміння. Зібравши всіх докупи, робимо
фото та сідаємо на обід.

Фото 20. Підйом на Ґрофу
На горі багато пам’ятних табличок, присвячених Героям Небесної Сотні та
учасникам АТО. Жереп низький, місць з тінню майже немає. Швидко їмо,
роздивляємось гори навколо та починаємо спускатися в напрямку полонини
Плісце. З цієї сторони стежка більш полога і проста, тому через перехід, під’їдаючи
чорницю, група виходить до туристичного притулку.
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Фото 21. На вершині

Фото 22. Стежка яскраво виражена, є турики і маркування
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Фото 23. Туристичний притулок Плісце
Цей притулок має чи не найстарішу історію в Карпатах – вперше прихисток для
туристів з’явився тут у 1934-1935 рр. завдяки туристично-краєзнавчому товариству
«Плай». Відновлений і відкритий знов у 2008 році, притулок має два житлові
поверхи – дві кімнати на 4-5 людей на першому поверсі та утеплене горище, яке
також придатне для ночівлі. Грубка на першому поверсі обігріває всі приміщення.
Поряд гарне джерело води. Поза притулком рівних місць не так багато, знайти
чисте місце більш ніж на 1-2 намети досить проблематично.
Читати журнал відвідувань цікаво та пізнавально – хтось пише про досвід
зимових походів (тут часто зустрічають Новий рік та Різдво), дізнаєшся географію
туристської спільноти, а також корисні поради тимчасових мешканців. Наприклад,
якась дівчина з прориваючим крізь рядки жахом писала про місцеву мишу, яку
посеред ночі вирішила побігати по її спальнику (текст супроводжувався
відповідними пояснюючими малюнками). Знайшлось що написати в журналі і
Катерині.
Користуючись нагодою, з кантером у руках рівномірно перерозподілили
провізію між учасниками. Пограли в «крокодила» – особливо порадував Льоша,
який показував людей, козлів і всілякі непристойні речі, обертаючись навколо
себе. Після споглядання дивовижного заходу сонця та сходження незвичайного
насичено-помаранчевого повного місяця група відправилась на бокову.
25

День 4
Чим зручні ночівлі в колибах – так це тим, що збори після них набагато швидші
та простіші. Ранок зустрів нас легким туманом, який додавав пейзажам
таємничості та разом з тим цікавості – що буде там, за поворотом?

Фото 24. Початок спуску до Осмолоди (зелений маркер)
Стежка місцями досить вузька і крута, але поступово стає пологою та
перетворюється на ґрунтовку, якою з певного моменту може проїхати навіть авто.
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Фото 25. Перехід р. Котелець перед заростями лопухів та кропиви
На підходах до Осмолоди стежка виводить на ту саму лісовозну дорогу, біля
якої ми позавчора ночували. Привалившись під навісами на околицях села,
відряджаємо гінців по ніштяки до найближчого магазину, звідки вони повертаються
через півгодини. Далі по дорозі йдеться легко; незчувшись, пробігаємо за перехід
відстань до Різарні (вона ж Бистрицьке лісництво), проходимо вперед ще метрів
500 та знаходимо симпатичні місця для стоянки або принаймні обіду.
Тут по плану у нас мала бути ночівля – рівного місця дуже багато, під боком
смарагдова красуня Лімниця, дорога трохи в стороні. Поруч не менш мальовнича
галявина (пізніше її зайняла друга група, що прийшла сюди невдовзі після нас).
Проте було кілька факторів, які спонукали нас продовжити рух сьогодні: по-перше,
завтрашній маршрут передбачав майже суцільний підйом вгору, аналогічний
вчорашньому дню, але довший приблизно на п’ять кілометрів – розрахунок ЧХЧ по
формулі А. Лєбєдєва з сайту risk.ru передрікав тут найважчий день походу. Подруге, місцина тут видавалась нашим дівчатам надто вже відкритою і близькою до
цивілізації. По-третє, ніхто з учасників не відчував себе втомленим – ба більше,
відмовились від обіднього сну! За наявними даними були варіанти стоянки через
один-два переходи, а також з’являлась можливість завітати до хати-музею УПА,
яка була відмічена тільки на паперовій мапі і знаходилася трохи в стороні від
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маршруту. Тож, закінчивши поглинання простроченого печива з місцевого
магазину, ми вирушили вперед.

Фото 26. Обід біля Різарні. В очах читається: «Ми не нагулялись!»
Пройшовши дорогою трохи менше двох кілометрів, помічаємо дерев’яний
навіс від дощу та вказівник до музею. Стежка помічена білими стрічками на
стовбурах дерев; йти трохи більше кілометра з набором висоти 130 м.

Фото 27. Стежка до хати
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Фото 28. Хата-музей УПА
Музей присвячений полковнику УПА Василю Сидору «Шелесту», який тут
загинув у бою з військами НКВС в квітні 1949 року разом з дружиною та чотирма
бійцями. Це вже не перший меморіал бійцям Української повстанської армії, який
ми бачимо за сьогодні: на спуску з полонини Плісце стоїть пам’ятний хрест двом
молодим бійцям, котрі загинули від тих же НКВСників у липні 1950-го – Дутка
Семен «Яструб» та Микола (прізвище невідоме) «Сова». Дивлячись на те, як
місцеві турбуються про збереження їх пам’яті, чітко усвідомлюєш: радянська влада
тут завжди була окупаційною.
Біля хати є джерельце, проте стати тут табором можливості немає.
Спустившись назад майже до самої дороги, відходимо трохи за пагорб та стаємо
на ночівлю.
Воду набираємо зі струмка, який стікає десь зі стежки, проте вже досить скоро
розвідуємо спуск до річки Яла Верхня та ходимо туди на водні процедури. Дров
багато – і лежать вони просто під ногами, тож дехто миє голову навіть тепленькою
водою. Дорога проходить дещо нижче, транспорту не видно і майже не чутно. Тим
не менш, в кількох сотнях метрів далі по дорозі стоїть табором якась компанія, і з
динаміків їх автівок грають непопулярні пісні непопулярних виконавців. На щастя,
вночі музика стихає.
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Фото 29. Люди миються, одяг сушиться, вечеря вариться
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День 5
Ранок малює дивовижні світанки лише для тих, хто готовий віддати заради них
частину власного сну.

Фото 30. Народження нового дня
Напередодні розглядали два варіанти переходу до полонини Боревка, де у нас
має бути ночівля: 1) жовтим маршрутом через гору Подина; 2) чорним маршрутом
через урочище Лопушна. Перший варіант коротший, і саме ним прокладається
маршрут електронними навігаторами за замовчуванням. Другий варіант довший на
два кілометри і не проглядається на Google-картах, що дуже непокоїло нашого
штурмана; проте питної води на ньому позначено більше, а також хотілося
дізнатись, чи можна стати на ночівлю до виходу на полонину, а саме в районі
початку хребта Сивуль в точці з’єднання чорного та червоного маркерів (інакше від
Боревки наступного дня треба буде повертатись назад близько двох кілометрів).
Вирішили, що без води йти буде сумно, тому віддали перевагу другому варіанту.
Невдовзі проходимо роздоріжжя з вказівником початку чорного маршруту на
Боревку (навіть не помітивши повороту на жовту стежку) та стаємо на привал біля
гуртожитку лісорубів, в якому за потреби також можна заночувати. Тут потрібна
нам стежина відділяється від дороги та починає підійматись, на що вказує
мальована дошка зі стрілкою напрямку руху.
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Фото 31. Підйом починається одразу після вказівника
Проходячи вирубку, тропа швидко занурюється в ліс. Маркування чітке, а сама
стежка гарно витоптана та має невеликий рівномірний нахил. Дерева надійно
захищають від спекотного сонця, а покриті мохом схили додають пейзажам
казковості.
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Фото 32. Вихід на початок хребта Сивуля (чорний маркер)
Через кілька годин виходимо до стовпчика з вказівниками до полонин Боревка
та Рущина, а також на Велику Сивулю. Червона стежка взагалі майже як тротуар,
але місць для табору з водою та рівними майданчиками біля неї не знаходимо,
тому продовжуємо йти до полонини Боревка. У підсумку, вже до обіду доходимо
до краю лісу та займаємо місце стоянки.
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Фото 33. Стоянка на полонині Боревка

Фото 34. Вказівники до Осмолоди, Старої Гути, Великої Сивулі
Як і першого дня, після обіду з’являється вільний час, проте зараз люди вже
чітко знають що з ним робити: половина групи впадає у щасливу сплячку. Інколи
34

хтось встає та вештається навколо табору – ходить по воду і дрова, збирає
чорницю або купається у сусідньому струмку. У такому тягнучому режимі день
добігає до вечора, який запам’ятався борщем, черговим раундом «крокодила» та
розповідями про недостатньо загашене багаття на острові Великий, яке в суху
погоду з легкістю підпалює траву. На тому й заснули (перед тим заливши водою
навіть найменші тліючі вуглики).

Фото 35. Ще один прекрасний захід сонця в Карпатах
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День 6
Сьогодні у нас свято – у Сашка день народження! Вже не вперше він святкує
його в поході – і дискомфорту, схоже, абсолютно не відчуває. В цей день ми
харчуємось елітними солодощами на кшталт турецького пішманіе, а також
вручаємо Сашку частину подарунків (решта буде на обжорніку).

Фото 36. Іменинник похідний
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Повернувшись назад, до кінця чорного маршруту, починаємо підійматись на
хребет. Час від часу обганяємо, а потім пропускаємо вперед групу, яка ночувала
поряд з нами на полонині і які йдуть туди ж, куди і ми; за день такого чергування
з’ясовуємо, що це туристи з Дніпра і у них є гітара з іменем «Маленький турист»;
вони ж дізнаються, що ми з Києва, турклубу «Університет», і у нас є Паштєт, який
роздає цукерки карпатським туристам.
Стежка через хребет читається нормально, хоча в жерепі інколи можна
заблукати, якщо бути неуважним. Після виходу з лісу доступної тіні майже не
лишається, і якщо головний убір ще успішно захищає від напікання голови, то від
спаленої шиї не рятує навіть панама – тільки тотальне помазання сонцезахисним
кремом.

Фото 37. Початок відкритої частини хребта
Зліва вже добре видно цивілізацію – до Старої Гути тут шапкою докинути.
Навколо відкриваються краєвиди на хребти Довбушанка, Пішконя, Свидовець та
інші, а також пройдені раніше нами вершини. Поступово набираючи висоту,
проходимо гори Боревка, Лопушна, залишки фортифікаційних споруд часів Першої
світової війни (тут у 1915 році проходив фронт між австро-угорськими та
російськими військами) та, врешті-решт, забираємось на найвищу точку Ґорґан та
нашого походу – Велику Сивулю.
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Фото 38. Вузька стежка в жерепі

Фото 39. Залишки окопів Першої світової війни
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Фото 40. Найвищі точки походу

Фото 41. На вершині Великої Сивулі
Наближається час обіду, але зверху посеред ґорґанів було якось незатишно –
вітряно, спекотно, шумно; тож ми вирішили з’їсти тут тільки перевальну шоколадку
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(яка, як і все з позавчорашнього магазину, виявилась на пів року простроченою,
але то нас мало хвилювало) та приспуститись на перемичку під горою. Швидко
закинувшись калоріями, вирушаємо на фінальний штурм.
Серед багатьох вершечків гір шукаєш ту саму, яка займає чільне місце в
списку найвищих гір України. І хоча до неї аж 50 кілометрів, у гарну погоду ледьледь, але таки можна розгледіти найкрасивішу пару Чорногори.

Фото 42. Напіввпізнавані вершини далечіні
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Фото 43. Крайня, але не остання підкорена вершина – Мала Сивуля
Роздивившись всі пейзажі, починаємо спуск стежкою по цекотам до полонин
Бистра та Рущина. Тут стежка ширша, але дещо крутіша, ніж на початку хребта;
втім, за попередні дні група вже отримала досвід ходіння по камінню, тож вниз ми
спускаємось досить швидко.
На полонині та деякий час до неї розмірковуємо над можливістю стати на
ночівлю далі, пройшовши ще один-два переходи – завтра на нас чекає 15-20
кілометрів (хоч і постійно та неквапливо вниз) вздовж річки з неодноразовим її
перетином, а після нещодавніх повеней стан дороги та бродів нам невідомий.
Зваживши всі «за» та «проти» та прикинувши стан річок та доріг, які ми побачили
за останній тиждень, вирішуємо все-таки лишитись тут.
Воду та місце під намети тут знайти легко, а от за дровами треба полювати за
кількасот метрів звідси. Ближче до вечора тут стає досить людно – окрім туристів,
сюди також приходить місцева молодь.
День смачнюшок та святкування Сашкового народження триває – в одному з
наметів з рюкзаку Вікторії народжуються тарталетки, наповнені вареним згущеним
молоком, мигдальними горіхами та кокосовою стружкою. Свічка, яку треба задути,
також є – який же день народження без загаданого бажання?
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Фото 44. Ночівля на полонині Рущина

Фото 45. Смачнючі тарталетки – в поході завжди ще смачніші
Під вечір останні хмаринки тікають з неба, і після заходу сонця над полониною
відкривається величезний планетарій. Тут можна побачити абсолютно все: зорі та
галактики, літаки та супутники, планети та метеори – весь Чумацький Шлях просто
на долоні. Захват від споглядання такого неба неможливо передати – ним можна
тільки насолоджуватися разом з людьми, які зараз поряд.
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День 7
Чергові зранку відчували справжнє задоволення від своєї роботи – при такому
сході сонця інакше просто не могло бути.

Фото 46. Світанок
Сьогодні вийшли з табору трохи раніше, щоб мати запас часу на всілякі
пригоди. Жовтий маркер починається прямо на полонині невеличкою стежкою, що
йде від витоку річки Бистриця Солотвинська. На перших п’яти кілометрах дорога
кілька разів переходить з одного берега на інший – спочатку струмок просто
переходиться одним кроком, потім інколи його можна перейти по визираючому з
води камінню чи кинутим дошкам, а декілька разів найкращий вибір – перейти
річку по колодам. Поступово дорога розширюється до розмірів квадрациклетної та
навіть доступної для позашляховиків, але нещодавні потопи зробили свою справу
– далі Кінського струмка колісний транспорт якщо колись і мав можливість
проїхати, то зараз вже навряд чи зможе. Але для піших прогулянок дорога
лишилася цілком доступна.
Також на цій ділянці дивилися по сторонам і оцінювали, чи можна тут за
потреби стати табором. Для одного-двох наметів місця знайти можна, хай і не
дуже затишні та біля дороги. Більшою ж компанією стати дійсно проблемно, хіба
що вже біля точки впадіння все того ж Кінського струмка в Бистрицю
Солотвинську.
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Фото 47. Стежка читається, але оптимальний шлях видно не завжди

Фото 48. Вираз облич учасників – «We did it, yeah»
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Фото 49. Перевірка колод на покатливість
Впродовж всього шляху дерева прикривають нас від сонця, яке піднімається
все вище. З якогось моменту після завершення бродів трек-палки стають
малокорисними і ховаються в рюкзак, учасники перевзуваються в сандалі, а
керівник починає співати дурнуваті пісні, бо всі інші якось мовчать і не хочуть
вірити у те, що сьогодні наш похід закінчується.
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Фото 50. Ще один брід – добре, що не такий же, як брід Молодої
Біля повороту на Боревку (зелений маркер) дорога стає вже зовсім
цивілізованою та розкатаною автівками. Назустріч піднімаються кілька груп
туристів, і в одній з таких груп ми зненацька помічаємо знайомі обличчя. Це Рома
та Андрій, ШППшники нашого турклубу минулого року випуску, з якими троє
учасників нашого теперішнього походу ходили минулого року в пішохідну одиничку
в Швеції. Сказати, що це було неочікувано – випадково зібрати в одному місці
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майже всіх (крім однієї людини) учасників минулого походу, – нічого не сказати.
Хлопці тільки починали свій маршрут, тож ми розказали їм про погоду (що їх не
дуже порадувало, бо сім днів без дощу у нас збільшували вірогідність опадів у них)
та побажали успіхів.

Фото 51. Фінішна пряма
Неподалік від села під горою Журавлева Клива набираємо води в джерельці.
Оля запропонувала зробити обід біля водоспаду Малий Кузьминець; до потрібної
річки ми доходимо, але вихід на сам водоспад якось проґавили та і не стали
повертатись; замість цього спустились до Бистриці та присіли на кам’янистому
пляжі. Річка в цьому місці абсолютно прозора та достатньо глибока, щоб
повноцінно в ній купатись, чим ми успішно і користуємось.
Даша влаштовує ексклюзивну фотосесію черевикам Каті – через кілька
кілометрів вони закінчать свій життєвий цикл в коробці для сміття, але назавжди
залишаться в нашій пам’яті ось такими – з пришитими та приклеєними, та все одно
відірваними носками, латками з босоніжок та шматків кросівок, стертими вщент
підошвами та саморізами, вкрученими настільки вглиб п’яток, що доводилось
підкладати шматки деревини під устілки.
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Фото 52. Обід недалеко від водоспаду Малий Кузьминець

Фото 53. Катерина дуже щаслива, що її черевики дійшли до кінця
Доївши останні кабаноси та баунті, повертаємось назад до дороги та входимо
в село. На вулицях зустрічаємо одну з груп туристів-олдскулів, з якими
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перетинаємось ще починаючи з Боревки; їх дорога йде вперед, до Маняви й далі;
наш же шлях сьогодні завершується тут.
Біля магазину та зупинки робимо останнє звітне фото.

Фото 54. Автобусна зупинка в Старій Гуті
Закінчивши маршрут, учасники починають сеанс телефонних розмов – з
родичами, друзями, близькими людьми. Керівник дзвонить рятівникам, щоб
повідомити про успішне завершення походу. Невдовзі приїде наш трансфер, який
за годину довезе нас до Івано-Франківська. Оскільки ми трохи випереджали
графік, десь перед обідом попросили водія приїхати раніше, внаслідок чого
з’явилось віконце для прогулянки містом.
А далі – традиційні посиденьки в «Десятці», розбір польотів і обмін
враженнями від походу, та поїзд, який відвезе нас назад, у Київ.
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4 Підсумки туристського спортивного походу, висновки та рекомендації
4.1 Висновки по маршруту
Маршрут виявився цікавим та різноманітним; група отримала цінні навички
пересування по різним типам стежок – ґрунтовкам, камінню різного калібру,
бродам, осипам, жерепу та ін. Навігація достатньо проста, нестачі води не
відчувалась. Дуже поталанило з погодою: сім днів без дощу (а враховуючи
попередній похід керівника – сумарно 12 днів) в Карпатах – неабияка рідкість.
Різноплановість локальних перешкод та велика мережа туристських стежок
дає підстави припустити можливість проведення в цьому районі цікавих пішохідних
походів 2-3 к. с. (всі класифіковані туристські спортивні пішохідні маршрути 3 к. с.
якраз проходять через хребет Сивуля).
Серед усіх засобів навігації (мапи, додатки MAPS.ME та OsmAnd, карти
Google, програма Google Earth Pro та сайт nakarte.me), що використовувались до
та під час походу, найбільш точними та інформативними виявились мапи ГО
«Карпатські стежки», що і не дивно – маркуванням маршрутів та підтриманням
колиб займаються також вони.
4.3 Висновки по спорядженню
В цілому загальне та особисте спорядження було підібрано правильно. Об’єм
казанів можна дещо зменшити – на 7 людей достатньо 5 л для їжі та 6 л для чаю.
Витрати батарейок для GPS – пара на 2-2,5 доби при середній інтенсивності
використання.
Вага рюкзаків учасників на початок походу складала від 12 до 18 кг.
Рекомендується

перед

походом

натурна

демонстрація

особистого

та

загального спорядження керівнику або зав. спорядженням; в крайньому випадку –
представлення фотографій спорядження з різних ракурсів.
4.4 Висновки по медицині
Учасники почували себе добре, великих проблем зі здоров’ям не було.
Більше за все використовували мазь від комарів – псилобальзам.
Також використали:
- 3 таблетки цитрамону;
- 2 таблетки лопераміду;
- 1 таблетку лоратадину;
- 1 таблетку валідолу;
- хлоргексидин від дрібних порізів.
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4.2 Висновки по харчуванню
До розкладки зауважень немає. Можна трохи збільшити норму солодкого
(закладено 30 г на прийом); також суб’єктивно можна збільшити кількість
вермішелі (закладено 110 г на людину).
На

похід взяли

використовувати

п’ять упаковок

тільки

на

обідах.

соусів,
При

які

на початку задумувалось

використанні

їх

з

кашами

на

сніданок/вечерю на третій-четвертий день почав проявлятись їх дефіцит, після
чого на використання соусів поза обідами було накладене табу. Орієнтовна норма
для споживання без таких обмежень – одна упаковка на 6 людино-днів.
Неочікувано серед семи учасників походу виявився лише один, який не пив
кави. Можливо, при такому співвідношенні має сенс робити її спільною.
Вага загальної їжі (без особистого цукру, сухарів та карманки) – 3,4 кг/людину.
4.5 Висновки по логістиці
Залізна дорога Київ-Рахів (через Славське, Воловець, Сваляву) вціліла після
нещодавніх злив в Карпатах, тому дістатись до Боржави чи Ґорґан (по схемі поїзд
+ автобус) не складно.
Оскільки майже до останнього моменту було неясно, скільки людей йде в похід
(кількість учасників в різний час варіювалась від 7 до 11), то для трансферів
замовлялися дещо більші бусіки, ніж було потрібно у підсумку. Це призвело до
збільшення витрат на автотранспорт.
Є можливість виїхати зі Старої Гути рейсовим автобусом (розклад автобуса
https://bit.ly/34E4GVq); наразі, правда, автобус доїжджає тільки до Гути через
пошкодження мосту між Гутою та Старою Гутою від нещодавніх злив і підтоплень.
4.6 Висновки по ремонту
Ремонту в поході підлягали черевики і тросик казана. Були використані:
- мультитул (пасатижі, викрутки, гострий ніж-серейтор, кусачки);
- нитки капронові;
- набір голок;
- клей «Момент»;
- дріт;
- шило;
- шурупи.
4.7 Висновки по фінансам
Спочатку через брак білетів (точніше, наявність лише кількох «люксів» за
місяць до дати виїзду з причини обмеженого продажу квитків через пандемію
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SARS-CoV-2) взяли сидячі квитки на харківський поїзд з Лубнів до Воловця по 390
грн, а також зворотні квитки в купе з Івано-Франківська до Києва по 659 грн.
В день виїзду з’явились плацкартні квитки до Воловця на київський поїзд по
156 грн, які були негайно придбані. Повернення попередніх квитків зекономило по
82 грн; таким чином, загальні витрати на проїзд до Воловця склали 464 грн з
людини.
В Старій Гуті ми бачили бусік, який приїхав забирати групу туристів,
співрозмірну з нашою, і везти її до Івано-Франківська за 900 грн. Так стало
зрозуміло, що ціна, знайдена при розробці походу, неоптимальна (1600 грн).
Після походу аптечка та ремнабір залишились у відповідальних за них людей,
тому вони вирішили не включати витрати на їх збір/оновлення до загального
кошторису.
4.8 Висновки по керівництву
Чергування по стандартній схемі «вечеря-сніданок-обід» по 2-3 учасника не
організовувалось через відсутність напруженого графіку руху та адекватне
ставлення

учасників

до

завдань

керівника;

замість

цього

чергування

організовувалось силами охочих. Цьому також сприяла гарна погода та те, що
учасники знали один одного ще до походу. Перший день походу за такою схемою
вніс трохи хаосу, проте надалі ситуація вирівнялась. Як висновок, концепція
показала свою життєздатність в умовах невеликого колективу.
Орієнтовна тривалість ходового дня була вибрана таким чином, щоб
проходити денний кілометраж до обіду або з 1-2 переходами після нього (за
деякими винятками). Це пояснювалось відсутністю у половини групи досвіду
походів тривалістю в тиждень, а також тим, що керівник раніше не ходив у тривалі
походи ні з ким з учасників. Група показала себе фізично та психологічно
витривалою та здатною ходити в більш складні та тривалі подорожі.
На етапі проопрацювання маршруту використовувався розрахунок чистого
ходового

часу

за

формулою,

наведеною

в

працях

А.

Лебедєва

(http://wiki.risk.ru/index.php/Чистое_ходовое_время), яка враховує довжину ділянки
шляху та набір висоти, але не враховує спуски. За цим розрахунком складність
п’ятого дня мала приблизно дорівнювати складності другого; по факту ж, п’ятий
видався набагато легшим (мало не найлегшим в поході). Висновок – необхідно
більш ретельно вивчати рельєф місцевості та орієнтуватись на різні джерела
інформації про проходження даної місцевості; можливо, також слід розробити
більш складний варіант формули для більш точного врахування перепаду висот.
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5 Додатки
5.1 Перелік групового спорядження
Найменування

Вага, г

Примітка

Намет 1

2670

MSR Elixir 2

Намет 2

3500

Terra Incognita Mirage 2

Намет 3

2900

MSR Elixir 3

Аптечка

700

Ремнабір

400

Казан 1

630

клубний 6 л

Казан 2

800

клубний 8 л

Інтеграли

100

4 шт.

Карти

80

1:50 000, ГО «Карпатські стежки»
http://www.stezhky.org/?m0prm=50&m1prm=173
http://www.stezhky.org/?m0prm=50&m1prm=172

Компас

35

GPS

200

Прихватка

20

Ополоник

50

пластиковий

Дощечка

40

саморобна з папки

Сокира

450

Пилка

780

Турбопічка

460

Прапори України та ТКУ

150

Сухий спирт в таблетках

45

одна упаковка

Батарейки для GPS

130

https://epicentrk.ua/ua/shop/batareyki-energizerultimate-lithium-aa-2-sht-.html (8 шт.)

Magellan eXplorist 310

клубна лучкова

5.2 Склад загальної аптечки
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c5UgzkalaFl19HBCYyWMCTt__K79Pa3692At-4UItc/edit?usp=sharing
5.3 Розкладка
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gyn_R2P8e2wZ__29URyeBS99YbCm1krFUmfYJYdDfM/edit?usp=sharing
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5.4 Ремнабір
Найменування

Примітка

Мультитул (пасатижі, викрутки)
Шило
Набір голок та наперсток
Нитки капронові
Нитки хб (міцні)
Фастекси дрібні

5-6 шт.

Фастекси на пояс (8 см)

2 шт.

Пряжки

5 шт.

Шматок кордури
Клей цианопан

тюбик

Клей «Момент»

тюбик

Пластикові стяжки

5-10 шт.

Дріт тонкий (для в'язання)

невеликий моток

Стропа

кілька стрічок шириною 1-2 см

Армований скотч
Шурупи по дереву

(2,5-4)х10, штук 10

Булавки англійські
Кілька різних «блискавок»
Шнурок тонкий (паракорд)

3м

5.5 Фінанси
Витрати

Сума, грн

Примітка

Продукти

3137

Батарейки для GPS

585

Закупка «необліковки» в Осмолоді

294

Всього / на учасника

4016 / 574

Квитки Київ – Воловець

по 464

Квитки Івано-Франківськ – Київ

по 659

Трансфер Воловець – оз. Синевір

1050

за машину

Трансфер Стара Гута – Івано-Франківськ

1600

за машину

повертали і брали нові
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