
Федерація спортивного туризму України 

Київська обласна федерація спортивного туризму 

Туристський клуб «Університет», м. Київ 

 

 
 

Звіт 
 

про пішохідний туристський спортивний похід другої категорії складності по 

Карпатам (Яловичори, Чивчини, Чорногора),  

здійснений з 3 по 12 липня 2021 р. 

 

 

 

Маршрутна книжка №20-21 

Керівник групи: Надточий Павло Олександрович 

Контакти: тел. +380987252327, e-mail nadtochyi@gmail.com 

  

 

Київська обласна маршрутно-кваліфікаційна комісія розглянула звіт і вважає, що 

похід може бути зарахований усім учасникам і керівнику другою категорією 

складності. 

 

 

 

Голова МКК Михацький О. Ю. 

«17» серпня 2021 р. 

        Штамп МКК 

 

 

Звіт використовувати в _______________________________ 

mailto:nadtochyi@gmail.com


2 
 

Зміст 

 

1 Довідкові дані про туристський спортивний похід…………………………………. 3 

2 Організація туристського спортивного походу……………………………………… 4 

3 Графік руху і технічний опис маршруту……………………………………………… 7 

4 Підсумки туристського спортивного походу, висновки та рекомендації……….. 59 

5 Додатки……………………………………………………………………………………. 62 

  



3 
 

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 
Категорія 
складності 

походу 

Протяжність 
активної частини 

походу, км 

Тривалість Термін 

проведення Загальна Ходових днів 

пішохідний 2 к. с. 144 10 10 03-12.07.2021 р. 

1.3 Район, підрайон (масив) походу 

Похід проводився в Українських Карпатах, у Яловичорських, Чивчинських 

горах та по Чорногірському хребту. 

1.4 Докладна нитка маршруту 

Заявлений маршрут: 

с. Шепіт – г. Томнатик – г. Яровиця – с. Перкалаба – пол. Прелучний –          

пол. Глистовата – пол. Пір’є Велике – г. Попадя – г. Чивчин (радіально) –     

пол. Берческа – г. Стіг – пол. Щівник – г. Васкул – г. Піп Іван Чорногірський –    

г. Менчул – г. Туркул – г. Говрела (радіально) – пол. Головчеська –                    

г. Петросул – г. Петрос – пол. Менчул – с. Кваси. 

1.5 Учасники походу 

№ 
п/п 

Прізвище, ім'я 
Рік 

нар-ння 
Туристський досвід Обов'язки в групі 

1 Надточий Павло 1992 
П1К (Карпати), В2К (Случ), 
Г3У (Сванетія) 

Керівник, зав. 
спорядженням 

2 Настенко Ольга 1991 
П1У (Кунгследен),  
П1У (Карпати),  В2У (Случ) 

Штурман 

3 Горбов Олександр 1993 
П1У (Кунгследен),  
П1У (Карпати) 

Логіст, асистент 
штурмана 

4 Чугунова Дар’я 1993 
П1У (Кунгследен),  
П1У (Карпати) 

Медик 

5 Товстий Станіслав 1984 
П1У (Карпати),  
Г2У (Аладаглар) 

Фінансист, 
ремонтник 

6 Дяченко Олександр 1972 П1К (Карпати) Фото- і відеограф 

7 Зеленська Ванесса 1999 
П1У (Карпати),  
Г2У (Приказбіччя) 

Зав. харчуванням 

8 Сидорчук Ольга 1996 НК (Карпати) 
Літописець, 
культуролог 

9 Полященко Вікторія 1995 П1У (Карпати) Хронометрист 
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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. 

 

2 Організація туристського спортивного походу 

2.1 Загальна змістовна ідея походу 

Яловичори – гірський масив, розташований на південному заході Чернівецької 

області. З півдня район обмежений україно-румунським кордоном. Місцевість 

малолюдна, сполучення з рештою країни – хіба що кілька годин автомобілем від 

Чернівців. Тут знаходиться залишки в минулому секретного військового об’єкту 

СРСР – радіолокаційної станції протиповітряної оборони «Памір», яка була здатна 

слідкувати за повітряним простором на всьому західному кордоні радянської 

держави з Європою. 

Також цікавими пам’ятками є місцеві кляузи (греблі), побудовані в кінці XIX – на 

початку XX ст. Ці гідротехнічні споруди призначались для регулювання рівня води 

з метою забезпечення можливості сплаву лісу у вигляді плотів. Однією з 

найбільших та найвідоміших таких споруд, що частково збереглись до наших днів, 

є кляуза Перкалаб («кронпринца Рудольфа»). 

Чивчини – гірський масив, розташований на півдні Івано-Франківської області. 

По всьому хребту проходить україно-румунський кордон. Транспорт тут відсутній 

повністю (окрім службового прикордонників), відповідно і подорожніх зустріти тут 

можна вкрай рідко. З прикордонної дороги відкриваються панорамні краєвиди на 

румунські гори, а подекуди – і на хребти українських Карпат (наприклад, з гори 

Чивчин). Даний гірський масив вважається одним з найбільш диких в Україні; 

вірогідність зустріти звірів тут більша, ніж в інших регіонах. 

Чорногора – найвищий гірський масив України, розташований в межах Івано-

Франківської (на півдні) та Закарпатської (на сході) областей. Тут знаходяться усі 

вершини України вище 2000 м, 9 з 10 найвищих вершин країни, а також 

найвисокогірніші озера – Бребенескул та Несамовите. Серед визначних місць 

особливо виділяється колишня обсерваторія «Білий слон» на горі Піп Іван 

Чорногірський. Хребет має розвинену туристичну інфраструктуру та користується 

великою популярністю. 
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Для легального знаходження в прикордонній зоні за межами населених пунктів 

(будь-де, не тільки в Карпатах) необхідно надіслати запит до відповідного 

прикордонного загону та отримати підтвердження. Процедура наступна: 

1) Визначити, який прикордонний загін відповідає за ділянку державного 

кордону, де планується похід (за ділянку на схід від г. Стіг до м. Сокиряни 

відповідає Чернівецький прикордонний загін). 

2) Оформити запит на ім’я начальника загону (зразок). Запит повинен містити 

повний список групи, паспортні дані учасників, дати походу та докладну 

нитку маршруту. Інформацію про поточного начальника загону можна 

знайти на сайті dpsu.gov.ua. 

3) За 5-7 днів до початку походу надіслати лист із запитом на електронну 

пошту загону, після чого зателефонувати в прикордонний загін та 

впевнитись, що лист зареєстровано (в даному випадку лист відправлявся 

за адресою chernivci_zagin@dpsu.gov.ua, телефонували оперативному 

черговому на номер +380372591920). 

4) Роздрукований запит взяти з собою в похід, при зустрічі з прикордонниками 

його перевірятимуть (а також документи, вказані у запиті). Краще мати 

пару копій запиту – одну можуть попросити залишити на першому посту. 

На цьому процедура вважається завершеною. Раніше треба було перед 

виходом на маршрут заходити у відділ прикордонної служби та отримувати 

перепустку – зараз цього не вимагається. 

2.2 Варіанти під’їзду та від’їзду, обґрунтування точок початку та кінця 

маршруту 

До Чернівців група добиралась поїздом 118К Чернігів – Київ – Чернівці (раніше 

це був поїзд 118К Київ – Чернівці, маршрут подовжено до Чернігова в липні      

2021 р.). 

Від Чернівців до точки старту (с. Шепіт, Чернівецька обл.) група добиралась 

заздалегідь замовленим автомобільним трансфером. Стан дороги – задовільний. 

При замовленні трансферу необхідно звертати увагу, що в Івано-франківській 

області також присутнє село з назвою Шепіт; також не слід плутати с. Шепіт з 

водоспадом Шипіт на Боржаві. Раз на день з Чернівців до села ходить автобус. 

Точкою фінішу було вибране с. Кваси через наявність залізничного сполучення 

з Києвом, присутність мінерального джерела «Буркут» та доволі різноманітних 

гастрономічних закладів. 

 

https://docs.google.com/document/d/1dSiufto_hRk3wJzxWIXIxPoLSi2CRY25/edit?usp=sharing&ouid=111274555711289894042&rtpof=true&sd=true
https://dpsu.gov.ua/
mailto:chernivci_zagin@dpsu.gov.ua
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2.3 Аварійні виходи з маршруту і його запасні варіанти 

Аварійні виходи з маршруту: 

- до г. Томнатик – в с. Шепіт; 

- від г. Томнатик до г. Попадя – в с. Перкалаба; 

- від г. Попадя до г. Керничний – в с. Буркут; 

- від г. Керничний до г. Піп Іван Чорногірський – в с. Шибене (Зелене); 

- від г. Піп Іван Чорногірський до г. Бребенескул – в с. Дземброня; 

- від г. Бребенескул до г. Петрос – в НСБ «Заросляк», Козьмещик; 

- від г. Петрос – в с. Кваси. 

На випадок недопуску до кордону можливий варіант проходу від с. Шепіт через 

Верхній Яловець до г. Яровиця та від пол. Пір’є Велике – по Гринявському хребту 

через Шибене, оз. Марійчейка на Піп Іван Чорногірський. 

На випадок ускладнень зі сходженням на г. Петрос через пол. Головчеська та 

г. Петросул розглядався класичний підйом (червоний маркований маршрут), а 

також південний траверс г. Петрос. 

2.4 Зміни маршруту та його причини 

Маршрут був пройдений як заявлений з наступними незначними змінами: 

1) до пол. Берческа не спускались, вирішивши пройти далі 5 км і стати на 

ночівлю вже біля г. Стіг; 

2) радіальне сходження на Говерлу передбачалось при умові ночівлі 

безпосередньо під вершиною;  було замінене на повноцінне сходження і 

спуск в зв’язку з уточненням графіку руху в процесі походу. 

2.5 Відомості про проходження маршруту кожним учасником 

Весь маршрут було пройдено всіма учасниками. Один учасник не піднімався 

на г. Говерла, обійшовши її південним траверсом, і зустрівся з основною групою 

одразу після спуску групи з вершини. 
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3 Графік руху і технічний опис маршруту 

3.1 Графік руху 

Дата 
День 

походу 

№ 
ділянки 

переходу 
Ділянка шляху (від-до) 

Характер шляху, природні 
перешкоди, їх категорійність, 

небезпечні ділянки 

Протяжність 
(км) 

Чистий 
ходовий час 

(год:хв) 

Перепад 
висот (м) 

Метеоумови Примітка 

3.07.21 1 

1 с. Шепіт – пер. Семенчук Ґрунтова дорога 11,9 3:30  Пасмурно Початок руху о 12.15 

2 пер. Семенчук – г. Томнатик Ґрунтова дорога 4,2 0:50  Дрібний дощ 
Стали на ночівлю о 18.55 
перед куполами РЛС 

   Пройдено за день  16,1 4:20 
+726 
-96 

  

4.07.21 2 

1 г. Томнатик – г. Яровиця Ґрунтова дорога 4,5 1:50 
 

Туман 
Вихід з табору о 8.15 
 

2 г. Яровиця – с. Перкалаба Стежка 7,5 1:55 
 

Дощ Брід в Перкалабі – по коліно 

3 
с. Перкалаба –  
пол. Прелучний 

Ґрунтова дорога 5,8 
 
2:35 

 Пасмурно, 
дощ 

Стали на ночівлю о 19.00 

   Пройдено за день  17,8 6:20 
+793 
-928 

  

5.07.21 3 

1 
пол. Прелучний –  
ур. Чемірний 

Ґрунтова дорога 10,4 3:15 
 

Перемінна 
хмарність 

Вихід з табору о 8.50 
В Чемірному – брід трохи 
нижче коліна 

2 
ур. Чемірний – пол. Пір’є 
Велике 

Ґрунтова дорога,  
стежка що губиться 

6,1 2:40 
 Перемінна 

хмарність 
Стали на ночівлю о 18.30 

   Пройдено за день  16,5 5:55 
+758 
-644 

  

6.07.21 4 1 
пол. Пір’є Велике – 
державний кордон (ст.514) 

Залишки дороги 1,0 0:20 
 Перемінна 

хмарність 
Вихід з табору о 8.15 
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2 ст. 514 – підніжжя г. Чивчин Ґрунтова широка дорога 14,2 4:35 
 Перемінна 

хмарність 
 

3 
Радіальний підйом  
на г. Чивчин 

Стежка 1,6 1:05 
 Перемінна 

хмарність 
Стали на ночівлю о 18.00 

   Пройдено за день  16,8 6:00 
+934 
-862 

  

7.07.21 5 1 підніжжя г. Чивчин – г. Стіг Ґрунтова широка дорога 21,3 7:05 
 

Ясно 
Вихід з табору о 8.25 
Стали на ночівлю о 18.30 

   Пройдено за день  21,3 7:05 
+765 
-793 

  

8.07.21 6 

1 г. Стіг – пол. Щівник Ґрунтова дорога 3,5 1:30 
 

Ясно Вихід з табору о 8.35 

2 пол. Щівник – г. Васкул 
Ґрунтова дорога в лісі, 
стежка 

5,4 1:40 
 

Ясно 
Стали на напівдньовку о 
12.40, перед виходом на 
жереп 

   Пройдено за день  8,9 3:10 
+507 
-391 

  

9.07.21 7 

1 
г. Васкул –  
г. Піп Іван Чорногірський 

Стежка по жерепу 2,3 1:20 
 

Хмарно Вихід з табору о 8.20 

2 
г. Піп Іван Чорногірський –  
оз. Бребенескул 

Стежка 8,7 3:00 
 

Хмарно  

3 
оз. Бребенескул – оз. 
Несамовите 

Стежка 4,2 1:55 
 

Хмарно Стали на ночівлю о 18.35 

   Пройдено за день  15,2 6:15 
+921 
-799 

  

10.07.21 8 1 оз. Несамовите – г. Говерла Стежка 5,6 2:45 
 

Ясно Вихід з табору о 8.05 
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2 г. Говерла – притулок КБЗ Ґрунтова дорога 2,8 2:20 
 Хмарно; 

після обіду 
злива 

Стали на напівдньовку о 
13.50 

   Пройдено за день  8,4 5:05 
+515 
-720 

  

11.07.21 9 

1 
притулок КБЗ –  
пол. Головчеська 

Ґрунтова дорога 4,6 1:15 
 

Ясно Вихід з табору о 7.05 

2 
пол. Головчеська –  
г. Петросул 

Скотогонна стежка, місцями 
– без стежки  

1,4 1:40 
 

Ясно  

3 г. Петросул – г. Петрос Стежка 1,0 0:35 
 

Ясно  

4 г. Петрос – пол. Менчул Ґрунтова дорога 7,5 2:00  Ясно  

5 
пол. Менчул –  
пол. Джорджева Прелука 

Ґрунтова дорога 2,3 0:40 
 

Ясно Стали на ночівлю о 17.00 

   Пройдено за день  16,8 6:10 
+833 
-1165 

  

12.07.21 10 

1 
пол. Джорджева Прелука – 
джерело «Буркут» 

Ґрунтова дорога 4,8 1:20 
 

Ясно Вихід з табору о 8.05 

2 
джерело «Буркут» - 
залізничний станція с. Кваси 

Асфальтована дорога 1,4 0:25 
 

Ясно 
Фініш походу на станції о 
12:50 

   Пройдено за день  6,2 1:45 
+40 
-698 

  

       
 

  

   Всього за похід  144 52:05 
+6792 
-7096 
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3.2 Технічний опис маршруту 

День 1 

Поїзд прибуває в Чернівці близько 8 ранку. Хвилин за 10 з’являється наш 

транспорт – грузимось. Дорога до с. Шепіт – не менше трьох з половиною годин. 

В центрі села знаходимо адміністративну будівлю з табличкою, біля якої 

робимо перше фото. Поліцейський, який тут чергує, записує прізвище водія та 

номер машини; на наше питання, чи потрібно нам повідомити місцевих 

прикордонників про наш візит – махає рукою в сторону дороги зі словами «там 

далі будуть, розберетесь». 

 

Фото 1. Старт походу 

 

Буквально після першого переходу, за межами села, робимо обід на березі 

річки. В напрямку Томнатика проходить кілька груп, періодично проїжджають 

джипи. Також були помічені здоровезні ЗІЛи з туристами на борту. 

Державний кордон тут – у зразковому стані: всі стовпчики стоять, колючий дріт 

натягнутий. Складно уявити, що в цьому місці який-небудь з семи тисяч 

румунських бурих ведмедів зможе перебігти до якогось з трьохсот своїх 

українських родичів. 
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Фото 2. Понаїхали 

 

Підйом плавно наростає. Доходимо до запланованого місця ночівлі, але часу 

ще достатньо – вирішуємо пройти трохи далі, щоб полегшити завтрашній довгий  

день. Тут починається Черемоський національний природний парк; місцевий 

наглядач збирає за «рекреаційні послуги» по 24 грн з людини та видає квитанцію. 

Ввечері починається дощ, тож місце ночівлі обираємо з огляду на наявність 

навісів. 
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Фото 3. Додатковий комфорт зайвим не буває 

 

 

Фото 4. Стоянка з видом на Памір 
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Під кінець дня погода трохи розвиднюється, дозволяючи оцінити всю красу 

незвичного поєднання смерекових лісів і живописних полонин з білими 

бульбашками куполів колишньої радіолокаційної станції. 

 

День 2 

Швидким зборам групи посприяла група рогатої худоби, яка з’явились 

неподалік від табору і з цікавістю почала поглядати на наші намети. 

 
Фото 5. Ранок 

 

Густий ранковий туман додає колишньому секретному військовому об’єкту ще 

більше таємничості. Місцева військова база була закрита в 1995 році – з тих пір 

споруди повільно руйнувались. Лише кілька років тому місцева влада задумалась 

над туристичним потенціалом унікального об’єкту – почали проводити етно-

фестивалі, підфарбували кілька куполів національними орнаментами. До 

більшості напівсфер можна зайти, але ночувати в них незатишно – брудно. 

Схожа військова база, але з меншими антенами, колись була на Боржаві, в 

районі гори Стій. Наразі там від куполів залишився тільки фундамент, а від 

будівель – напівзруйновані стіни. Природа швидко забирає своє. 
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Фото 6. Томнатик 

 

 

Фото 7. Масштаби бульбашок 
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Фото 8. Під куполом 

 

На спуску з Томнатика проходимо кілька колиб, після чого піднімаємось на      

г. Яровиця. Місцеві жителі цю вершину, найвищу в Яловичорських горах, інколи 

також називають Піп Іван. Тут встановлений хрест і пам’ятна табличка, 

присвячена 80-літтю Буковинського віча. 
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Фото 9. Яровиця 

 

Починається дрібний дощ. Стежка проходить в основному відкритими 

ділянками, інколи губиться на місцевості. Зустріли тут одну з комерційних груп з 

Одеси, які проходять тут дводенний маршрут. В наступні три дні, аж до Стогу, 

більше туристів ми не бачили – лише прикордонників і наглядачів нацпарків. 

Спускаємось до р. Сарата, де влаштовуємо обід. На іншій стороні – 

невеличкий присілок Перкалаба. За різними супутниковими, електронними і 

паперовими картами через річку перекинуто один, два або навіть три місточки, 

здебільшого у вигляді колод або дощок. Станом на липень 2021 року немає 

жодного; після обіду розвідуємо місце з найменшою глибиною і швидкістю течії та 

переходимо вбрід. 

Одразу після броду підходить місцевий співробітник нацпарку – хоче зібрати з 

нас все той же рекреаційний збір. «Зрозумійте правильно – у нас тут камер 

понаставляли, контролюють – не можемо інакше». Розказуємо, що вже платили 

біля Томнатику – сторож цією інформацією лишається задоволений і бажає нам 

приємного перебування. 
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Фото 10. На спуску з Яровиці 

 

 

Фото 11. Брід р. Сарата 
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В цьому ж присілку бере свій початок Білий Черемош, утворюючись злиттям 

річок Сарата і Перкалаба. Робимо фото та продовжуємо рух вздовж останньої. 

 

Фото 12. Початок Білого Черемошу 

 

То тут, то там помічаємо плакати і таблички з закликами берегти дику природу, 

зокрема, ведмедів. Видно, їх тут поважають і турбуються за їхню долю. 

За годину доходимо до кляузи кронпринца Рудольфа, збудованої Австро-

Угорщиною у 1879 році. Дамба збереглася в напівзруйнованому вигляді; втім, 

якщо порівнювати 140-річну дерев’яно-кам’яну споруду з цегляними будівлями 

військових баз, покинутими 30 років тому – споруда у дуже непоганому стані. 

Озеро, утворене дамбою, зачаровує своїм спокійним плесом посеред лісистих гір. 

Невдовзі після кляузи, рухаючись вздовж струмка Великий Прелучний, 

проходимо сірководневе мінеральне джерело. Починає накрапати дощ. Дорога 

інколи перемежовується зі струмком, але досить скоро звертає і починає 

підніматись до полонини. На ній, трохи нижче від хати сироварів, знаходиться 

туристський притулок – п’ять кімнат, є пічка, з десяток ліжок. Неподалік є пара 

джерел. Тут і ночуємо. 
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Фото 13. Кляуза кронпринца Рудольфа 

 

 

Фото 14. Притулок на полонині Прелучний 
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Фото 15. Всередині притулку 

 

День 3 

Ранок нічим особливим не запам’ятався. Хіба що свійською живністю – все ж 

не кожного дня побачиш свиней не в загонах, а просто бігаючих по полонині. 

Вийшовши з місця ночівлі, через пару кілометрів під г. Прелучна зустріли 

чергового наглядача нацпарку. Наш шлях далі пролягає на північ, до полонини 

Глистовата; проте один з учасників ненавмисно ввів місцевого в оману, вказавши 

йому в якості нашого подальшого шляху напрямок на південь, в сторону                 

г. Палениця. Даний факт змусив неабияк понервувати чолов’ягу, оскільки 

прикордонники, з якими він тримає радіозв’язок, дозвіл на рух на південь останнім 

часом ніяким групам не надавали. Лише кілька раз повторивши, що нам на північ, 

а не на південь, і показавши запит прикордонникам і карту в маршрутній книжці, 

вдалося його нарешті заспокоїти. 

Примітка  – за інформацією в Інтернеті, для проходу від прикордонної застави 

«Калиничі» до г. Палениця звичайного дозволу про перебування в прикордонній зоні 

недостатньо. Рекомендується в запиті до прикордонників додавати фразу «з можливістю 

перетину інженерних споруд» (мається на увазі не державний кордон, звісно, а невеликий 

паркан з колючим дротом на шляху до Палениці). Імовірно, в цей район Прикордонна 

https://www.facebook.com/viterall/posts/1952316661594785
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служба України туристів пускає неохоче – можливо, в зв’язку з тим, що розташована в 

тому ж районі г. Гнатася знаходиться вже на території Румунії, і вже кілька разів українці, 

піднімаючись на неї, порушували кордон, чим створювали міжнародні інциденти. 

 

Фото 16. Місцевий сторож полонини 

 

 

Фото 17. Завхоз не відпочиває – думає, чим прогодувати групу  
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Також наглядач зібрав з нас по 20 грн за людину – виявляється, ми вже 

знаходимось в Верховинському національному природньому парку, з новим 

«рекреаційним збором». 

Після полонини Широка звертаємо до урочища Чемірний; обід влаштовуємо 

після броду р. Чорний Черемош. 

 

Фото 18. Брід р. Чорний Черемош 

 

Подальший шлях – близько 150 м вздовж струмка Чемірний, після чого – 

підйом справа на полонину; тут важливо не пропустити жовтий вказівник, оскільки 

перехід на початок підйому на місцевості читається досить погано. 

Після виходу на полонину Баласинів перепад висот практично відсутній. 

Стежка малоходжена, але читається. Приблизно за 400 м до виходу на українсько-

румунський кордон звертаємо на ледь помітну стежку, яка трохи зрізає шлях до 

місця стоянки і відкриває несподівано прекрасні види. 

На ночівлю стаємо трохи нижче полонини Пір’є Велике і залишків колиби на 

ній, приспустившись в зону лісу. Рівних місць мало, максимум на 2-3 невеликих 

намети; проте вода і дрова поруч, та і в цілому якось затишніше. 

Щоб кольоровіше спалось, після вечері було трохи прочитано п’єс Леся 

Подерев’янського. Обережно, творчість заходить не всім. 
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Фото 19. Полонина Баласинів 

 

 

Фото 20. Непримітна стежка до полонини Пір’є Велике 
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День 4 

Залишками дороги від руїн колиби приблизно за 20 хвилин виходимо на 

державний кордон. 

 

Фото 21. Прикордонна дорога в районі стовпчика №514 

 

Приблизно через годину біля струмка Лостун зустрічаємо перший пост 

прикордонників (це ж не секретна інформація, правда?). Хлопці перечитали запит, 

перерахували людей, зібрали і продивились паспорти, записали нас в якийсь свій 

журнал. Звертали увагу на «щасливчиків» з пропискою на тимчасово окупованих 

територіях – але, схоже, більше з особистої цікавості, ніж з обов’язку (спитали, 

чого не прописуються в Києві). Біля посту є джерельце, де можна набрати води. 

З хребта відкриваються чудові види на румунські та українські Карпати. 

Періодично підіймаючись та спускаючись, на обід доходимо до будиночку 

нацпарку біля г. Попадя. Місцеві наглядачі, вочевидь, так рідко бачать туристів, що 

люб’язно дозволяють нам готувати обід на їх же дровах. 

Після обіду продовжуємо рух в напрямку г. Чивчин. В якийсь момент один з 

черевиків Ванесси почав негайно та голосно вимагати каші – влаштували йому 

перекус у вигляді армованого скотчу та пообіцяли ситну вечерю з клею та шурупів. 
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Фото 22. Типовий кордон 

 

 

Фото 23. Обід під г. Попадя 
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Фото 24. Скільки там того Чивчину! 

 

В районі стовпчика №477 – поворот на г. Чивчин, біля якої планується стоянка. 

Перш ніж розбити табір біля південних джерел (їх тут кілька), скинули рюкзаки в 

руїнах колиби неподалік та піднялись на вершину. Панорами – просто космічні. 

 

Фото 25. Чивчин 
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Фото 26. «Roof of the world». Вид з Чивчину на північ – видно Петрос (2020 м), 

Говерлу (2061 м), Піп Іван Чорногірський (2028 м) та ін. 

 

 

Фото 27. Check-in 
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Фото 28. Спонсор абсолютної більшості найкрутіших фото – Олександр Дяченко 

 

Дров на стоянці вкрай мало, треба пошукати. Тим не менш, газ не 

використовуємо – бережемо для Чорногори. В цілому вечір запам’ятався грибами, 

що були знайдені за день, та ремонтом черевика Ванесси. 

 

Фото 29. Ремонтник за роботою 
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День 5 

Якщо про види з Чивчину вдень можна сказати, що вони приголомшливі, то 

про види з нього на світанку годі й казати – треба просто бачити цю красу. 

 

Фото 30. Світанок на Чивчині 

 

 

Фото 31. Там само 
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Фото 32. Молочні ріки – ні, моря! 

 

 

Фото 33. Можливо, найкраще місце в світі для ранкової кави 

 

Страшні люди, ці фотографи. А фотографи-туристи – то взагалі люди з 

надздібностями: не сплять, не кліпають, носять кілограми апаратури на горбу… 
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Поснідавши, зібрали табір і повернулись назад до державного кордону. Весь 

сьогоднішній трек пролягає по Чивчинському хребту та відповідно прикордонною 

широкою дорогою з помірними перепадами висот, яка супроводжується 

залишками паркану, номерними стовпчиками та панорамними оглядами на всі 

360°. 

 

Фото 34. Поблизу г. Велика Будичевська 

 

Погода – сонячно, інколи навіть спекотно. Проходимо кілька джерел, в одному 

з яких набираємо по літру води для обіднього чаю. Дорога в основному проходить 

відкритими безлісими ділянками; втім, інколи дерева таки підходять до узбіччя – в 

таких місцях навіть можна знайти достатню кількість дров для невеликого багаття. 

В другій половині дня, зважаючи на простоту дороги, гарну погоду та 

загальний стан групи, вирішуємо пройти трохи далі запланованого місця ночівлі на 

пол. Берческа, до г. Стіг (4…5 км). Неподалік від вершини зустрічаємо першого за 

три дні туриста-одинака, а також прикордонника на мототранспорті – той перевіряє 

наш запит за знаходження в прикордонній зоні. Близько 18-ї години дочалапуємо 

до посту прикордонників, в 100 метрах від якого організовуємо табір. Дика частина 

нашого маршруту тут закінчується – з’являються туристи з дітьми, велосипедисти, 

інші подорожні. 

Ввечері в групі починає відчуватись втома, не стільки фізична (хоча деякі 

учасники починають жалітись і на коліна), скільки психологічна. Необхідна пауза. 
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Фото 35. Дорога 

 

 

Фото 36. Small talk – невід’ємна частина будь-якого пішого походу  
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Фото 37. Неподалік від Рогів 

 

 

Фото 38. Протистояння на г. Стіг  
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День 6 

Наш невгамовний фотограф і тут встиг зняти світанок – хто б сумнівався. 

 

Фото 39. Схід сонця 

 

 

Фото 40. Весь Чорногірський хребет на одному фото. В центрі – наш табір 
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Початковий план на день передбачав спуск до пол. Щівник, підйом на Піп Іван 

Чорногірський та ночівлю на пол. Шешорська. Але при наявності можливості 

хотілося б стати раніше, в районі г. Васкул, пол. Ґропа чи пол. Вертопи. Це дало б 

змогу зробити напівдньовку для відпочинку, зменшити денний набір висоти в 2 

рази (з ≈1000 до 500 м), зокрема перенести штурм вершини на першу половину 

наступного дня. Також перевагою була можливість організувати багаття замість 

використання пальника/турбопічки та оптимізація треку (виключення необхідності 

спуску з хребта на ночівлю та повернення тим же шляхом на наступний день). 

Закладений резервний день давав можливість регулювати графік руху в процесі 

походу, тож справа лишалась за малим – знайти і зайняти найкраще місце. З цієї 

причини початок ходового дня не зміщався – вихід з табору до 9 години ранку. 

 

Фото 41. Подекуди на Чорногорі навіть в липні все ще видніються сніжні плями 

 

На полонині Щівник присутня цивілізація – електрика, комфортні умови 

проживання, місцеві харчі. Спокушаємось тільки на останнє (хоч Сашко і 

сподівався, що вийде поставити тут на зарядку свою фото- та відеотехніку – але 

керівник мав плани ночувати далі і довга зупинка була недоречна; довелось і далі 

задовольнятися сонячною батареєю). 

За ≈100 м до поєднання зеленого і червоного маркеру, перед входом дороги в 

ліс, звертаємо на малопомітну стежку, яка йде паралельно основній дорозі, але 

трохи нижче її; тут є невеликі джерельця і галявини, на одній з яких і зупиняємось. 
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Фото 42. Туристський майже all-inclusive 

 

 

Фото 43. Місце напівдньовки. За деревами зліва – дорога на Піп Іван 

 

Погода сприяє пранню та сушці речей, заряджанню гаджетів, купальним 

процедурам та пообідньому сну. 
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В цьому місці зовсім близько до верхньої межі лісу, що дозволяє знову робити 

фотосесії людей, заходу сонця та обсерваторії «Білий слон», яка вже зовсім 

поряд. 

 

Фото 44. Обсерваторія 

 

 

Фото 45. Захід сонця 
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Фото 46. Стас 

 

 

Фото 47. Оля С. та Ванесса 

 

День 7 

Оперативно поснідавши і зібравшись, менш ніж за півтори години піднялись на 
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Піп Іван Чорногірський. Ранковий час і невеликі хмарки зробили підйом 

комфортним по температурі, а карпатські рододендрони (вони ж – славнозвісна 

червона рута) – мальовничим. 

 

Фото 48. На підйомі 

 

 

Фото 49. Піп Іван 
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Приділивши деякий час черговій фотосесії (не зробити це при такій погоді було 

б злочином), продовжили рух по хребту в сторону озер Бребенескул і Несамовите. 

 

Фото 50. Вікторія 

 

 

Фото 51. Оля Н. 
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Фото 52. Олександр Д. 

 

Подальший рух червоним маркером та перехід на жовтий маршрут в районі 

гори Бребенескул приводять нас на обід до однойменного озера. На хребті ближче 

до озера зустрічається пара джерел. 

Серед можливих місць ночівель сьогодні – або тут, або на біля озера 

Несамовите. Вибір падає на друге – з однієї сторони, менше потрібно буде йти 

завтра, з іншої – сьогодні ще можна буде попутно зайти на кілька цікавих місць. 

Втім, йти звідси все одно недалеко, тож дозволяємо собі трохи затягнутий 

перепочинок з купанням в льодовиковому озері та пообіднім сном. 

Підіймаючись назад на хребет, не оминули спеціальний камінь-фотозону. Поки 

більшість учасників чекала своєї черги на свою нову аватарку, Стас навіть встиг 

збігати на Гутин Томнатик, до якого звідси метрів 400 (і 100 вгору). 

Зайшли також на Ребра. Складні спогади єднають мене з цим місцем, не 

кажучи вже про Ванессу (докладніше можна прочитати тут і отут; обережно – в 

кожній монографії близько 11 тисяч слів). Ті походи значною мірою змінили моє 

сприйняття багатьох речей в туризмі і в турклубі зокрема. 

Потоптавшись трохи на місці, рушили до озера Несамовите. На півдорозі 

зробили радіальний вихід зацікавлених на Шпиці, наробивши останню на сьогодні 

порцію портретних фото. Врешті-решт, близько сьомої вечора стали на ночівлю. 

Тут – справжнісінький балаган, особливо виразний після стількох днів тиші. 

http://www.tourclub.kiev.ua/content/view/259/32/#8
http://www.tourclub.kiev.ua/content/view/264/32/
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Фото 53. Озеро Бребенескул 

 

 

Фото 54. Саша Г. і Даша 
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Фото 55. Павло 

 

 

Фото 56. Гутин Томнатик, або туди і назад 
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Фото 57. На Ребрах 

 

 

Фото 58. Озеро Несамовите 
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День 8 

Швидко поснідавши, вирушили в подальшу путь. Попереду чекала найвища 

точка України – Говерла. 

 

Фото 59. ЧГХ 

 

Заздалегідь з МКК було проговорено, що підйом на вершину – необов’язковий. 

Але так як кілька людей з групи раніше тут не були – було вирішено на гору таки 

зійти. Тільки одна учасниця виказала бажання не навантажувати коліна зайвим 

підйомом і піти траверсом (за день до цього ще одна учасниця хотіла оминути 

сходження через відсутність інтересу, але в день Д таки вирішила піднятись). 

Звісно, не хотілось відпускати учасницю одну, але керівник допустив таке рішення, 

не призначаючи силоміць супроводжуючого, зважаючи на: 1) довжину траверсу 

менше 1,5 км і простоту стежки; 2) достатній досвід учасниці; 3) загальну людність 

району. Решта групи близько 11 години була вже на вершині. 

Тут, як і завжди, дуже людяно. Навіть якийсь невеликий літачок в цей день 

вирішив порозважати місцеву публіку, раз за разом нарізаючи кола. Прості радості 

типу «Снікерсу» коштують тут по 40 грн, а маленькі банки з «Кока-колою»  - по 60. 

Як і на інших попередніх вершинах, роздушили «перевальну» шоколадку. 

Звідси починає непогано проглядатись завтрашній підйом на Петрос через 

сусідній Петросул. Вдосталь пороздивлявшись околиці, починаємо спуск. 
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Фото 60. Говерла 

 

 

Фото 61. Повітряна тривога! 

 

На спуску випадковим чином заговорюємо з одним з випадкових перехожих на 

ім’я Ернест; зазиваємо його в турклуб.  
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Біля роздоріжжя і початку спуску в Козьмещик вештаються пара наглядачів 

нацпарку і намагаються брати з перехожих мзду. Випитують, з якої сторони ми 

йдемо, чи платили там за перебування в Карпатському біосферному заповіднику; 

пояснюємо їм, що ще перетнемось з їх колегами на перемичці буквально за 

годину, після чого рєбята відлипають. Підхоплюємо Ванессу (яка вже встигла 

навіть трохи подрімати, очікуючи нас) та продовжуємо подальший рух. 

 

Фото 62. Просвіта й агітація перехожих 
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Дійшовши до екологічного пункту, зупинились на обід. Тут відбашляли по       

30 грн за перебування в заповіднику і ще 30 – за в’язанку дров. Тим часом погода 

почала псуватись – почав накрапати дощ. Зваживши всі «за» і «проти», було 

вирішено далі сьогодні вже не йти і на ночівлю зупинитись тут. 

Олександр почав налагоджувати контакти з місцевими працівниками – як 

результат, роздобув домашнього паштету, сиру, сала, хліба і т. п. Доплатили ще 

по 30 грн за ночівлю в притулку, причому потім ще й заходили перевіряючі (ті самі, 

з якими говорили під Говерлою), вичитували квитанції. Кажуть, місяць такий, з 

перевірками, треба суворо вести звітність. 

Дощ врешті-решт закінчився, дозволивши насолодитись заходом сонця. 

 

Фото 63. Під захистом притулку 

 

Невдовзі в притулку почали накопичуватись і інші групи. Серед них 

запам’ятався керівник однієї з них (імені, нажаль, не спитав), який брав участь у 

суддівстві Чемпіонату України з спортивних походів за 2020 рік, і, як наслідок, 

читав як мінімум один мій звіт, а також звіти інших наших клубівців. Почувши, що 

ми йдемо вже восьмий день, накидав нам ніштяків – мовляв, його група все одно 

не хоче їсти, пропадає, а завтра вже спускаються в цивілізацію і нести на собі не 

хочуть. Поговорили про те, про се. Є певна вірогідність, що і цей звіт він прочитає 

– принагідно передаю привіт. 

 



49 
 

День 9 

Вийти сьогодні вирішили на годину раніше, ніж зазвичай – не дійшовши вчора 

кілька кілометрів до запланованого, не хотілось сьогодні лишати непростий підйом 

на спекотну частину дня. 

Вихід на полонину Скопєска проклали через менш помітну північну стежку – 

вона трохи коротша і більш мальовнича, хоч і на початку більш заросла та після 

вчорашнього дощу потенційно могла «вимити» перших сьогоднішніх подорожніх. 

 

Фото 64. Краєвиди з непримітної стежки 

 

Чим ближче підходили до Петросула, тим більше з’являлись думки на кшталт 

«там такий кут підйому – як туди йти?». Та проходячи повз колиб на полонині 

Головчеська, неочікувано потрапили в потік отари овець, що їх гнали пастухи. В 

якийсь момент отара звернула вгору – якраз в тому місці, де був запланований і 

наш поворот з ґрунтової дороги. Скориставшись неочікуваними путівниками, так в 

потоці і розпочали підйом. 

Початковий план був таким: від точки повороту йти на захід, поступово 

забираючи північніше і виходячи на зелену поличку під скельним гребінцем. Потім, 

знайшовши місце переходу цього гребінця, вийти західніше нього і по дузі з 

найменшим перепадом висот піднятись на Петросул з північно-східної сторони. 

 

 



50 
 

 

Фото 65. Затори на карпатських дорогах 

 

Реалізація плану: скотогонна стежка явно продовжувала йти прямо, а підйом 

на згадану зелену поличку насторожував більш різким кутом схилу і 

непроглядністю туди тропи. Було вирішено ще деякий час продовжити рухатись за 

отарою овець, що врешті-решт привело нас до цирку, від якого лишалось 150 м 

набору до Петросулу. Тут вівці деякий час циркулювали, а ми неподалік 

зупинились на привал. 

Схил для підйому «в лоб» починав бути занадто крутим (приблизно 50° по 

траві і кущам), тож почав розглядатись варіант пройти до скельного гребінця на 

північ, не скидаючи висоти (ми вже були трохи вище його) і таким чином 

повернутись на початково запланований шлях підйому. Але, натхненні вівцями, які 

продовжили сходження, траверсуючи схил, вирішили подібним чином підніматись 

зигзагом. 

Скотогонна стежка, яка до цього ще більш-менш читалась, почала 

розпадатись на павутиння ледь помітних тропок. Траверс давався непросто; в 

поганих погодних умовах тут явно нема чого робити туристам, а також спуск тут 

навіть в наявних умовах (ясно, трава повністю висохла після вчорашнього дощу) 

не виглядає комфортним. Тим не менш, після крутої частини схилу почалось 

виполажування і, нарешті, вихід на Петросул зі східної сторони. Підйом від 

полонини Головчеська зайняв приблизно півтори години. 
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Фото 66. Маршрут руху групи 

 

З цікавого також – трохи вище цирку було віднайдено доволі пристойне 

джерельце води (можна набирати кружкою), не відмічене на картах. В цілому, 

підйом дуже сильно нагадував мої пригоди в гірській трійці в Сванетії, Грузія, в 

2019 році, на початку та в кінці походу – як враженнями, так і ландшафтом. 



52 
 

 

Фото 67. Фінальна частина підйому – по траві і кущам. Синім – невеликий потічок 

води 

 

 

Фото 68. Рух без стежки 
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Фото 69. Вода на схилах Петросула 
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Фото 70. Схема підйому на Петрос через Петросул. Червоним, синім – марковані 

маршрути. Бірюзовим – початково пропонований МКК варіант підйому. Рожевим – 

пройдений маршрут 

 

Подальший підйом на Петрос пройшов швидко. На вершині слопали відразу 

дві перевальні шоколадки. Це наша остання в цьому похожі підкорена вершина – 

вже завтра в цей час ми будемо в цивілізації. 

Спуск до Львівського біостаціонару пройшов без особливих пригод – дорога в 

Кваси тут проста і очевидна. На полонині Менчул можна стати ночівлею, але не 

дуже хочеться – брудно і дрова треба шукати трохи більше ніж хотілося б. Тож тут 

тільки обідаємо, поруч з джерелом та розваленою хатою. 

Пройшовши ще один перехід, стали на ночівлю на початку пол. Джорджева 

Прелука. На вибір два місця: трохи нижче в лісі, або на пагорбі з чудовим 

панорамним виглядом довкола і невеличкою колибою пастухів поруч – перевагу 

віддали останньому. Натяки на дощ лишились тільки натяками, хоча ввечері було 

видно, як Рахів та інші селища поблизу нещадно поливало зливами. На тому вечір 

і закінчився. 
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Фото 71. Петрос 

 

 

Фото 72. Дорога в Кваси 
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Фото 73. Обід на полонині Менчул 

 

 

Фото 74. Ночівля на полонині Джорджева Прелука 
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День 10 

Останній ранок походу не розчарував і вкотре порадував густими молочними 

ріками поміж зелених берегів гір. 

 

Фото 75. Ранок десятого дня 

 

Вийшли з табору як завжди, хоча до села йти звідси всього півтори години, а 

поїзд десь в обід – для того, щоб без поспіху насолодитись місцевою 

закарпатською кухнею. Напередодні Олександру Д. порадили заклад «Гагарін та 

Бокораш» поряд з крафтовою броварнею «Ципа» - туди лижі і нагострили. 

Заходячи в Кваси, важливо після недобудованого пансіонату «Titanic» не піти 

далі широкою дорогою, а по непримітній стежці перейти залізничні колії і 

спуститись з насипу до джерела «Буркут». Також тут неподалік є невеличка річка 

Красиленка, в якій можна зручно прийняти водні процедури перед початком 

цивілізованого відпочинку, чим ми і скористалися. 

Далі – все по плану: поїсти, попити, закупитись в поїзд, зробити фінішне фото 

на станції. Потім буде поїзд в ніч, розбір польотів, ранок і київський вокзал. І ще 

багато походів попереду… 
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Фото 76. Офіційний фініш походу 

 

  

Фото 77. Київський вокзал   
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4 Підсумки туристського спортивного походу, висновки та рекомендації 

4.1 Висновки по маршруту 

Для підготовки і проведення маршруту використовувались сайт nakarte.me, 

додатки MAPS.ME та OsmAnd, карти проекту «Стежки та мапи» 2018 року: 

Гринявські та Чивчинські гори, Мармароси, Чорногора. 

Маршрут достатньо забезпечений водою, хоча ближче до осені деякі джерела, 

ймовірно, пересихають. Різких перепадів висот не спостерігається, хоча їх кількість 

на день може добігати відчутного значення. 

Маршрут в околицях Томнатика – доволі популярний у туристів, незважаючи 

на логістичні складнощі. Починаючи від присілка Перкалаба і до околиць г. Стіг – 

зустрічаються тільки місцеві службовці. Це створює дивне відчуття, що якщо сісти 

в одному місці і просидіти кілька днів – можна так нікого і не побачити. Можливо, 

даний район – найкраще місце для медитативних соло-походів.  

Чорногірська ділянка маршруту доступна для туристів практично будь-якого 

віку та фізичної форми, але і для досвідчених мандрівників тут можна знайти цікаві 

та нестандартні варіанти проходження. 

Поєднання різних ділянок Карпат в рамках одного походу зробила його 

надзвичайно різноманітним та пізнавальним. 

4.2 Висновки по харчуванню 

Меню було збалансоване, різноманітне та смачне. Голодних помічено не було; 

втім, часто хотілось додаткової порції, якої не було, особливо в другій половині 

походу. Невегетеріанцям суттєво допомагала карманка Олександра Д. у вигляді 

≈4 кг м’яса, сала, бастурми та інших ніштяків, якою він люб’язно ділився з групою. 

4.3 Висновки по спорядженню 

В похід були взяті казани порівняно невеликого об’єму (6 і 3,5 л на 9 осіб), що 

не завжди було зручно. Більший казан мав більш оптимальну форму за рахунок 

меншої висоти і більшого діаметру, в зв’язку з чим закипав швидше навіть з 

більшим об'ємом води. Рекомендується на групу такого розміру в походи 1-2 к. с. 

брати казани класичного об’єму 8-10 л: збільшення маси не настільки критичне в 

порівнянні зі зручністю і можливістю приготування більшої кількості їжі і чаю. 

Турбопічка застосовувавсь лише один раз, пришвидшивши приготування 

обіду. В інших випадках чергові віддавали перевагу розведенню багаття, навіть в 

несприятливих погодних умовах, аргументуючи це більшим психологічним 

комфортом. Рекомендація – турбопічки можна брати, якщо є суттєва необхідність 

оптимізувати час на маршруті, при умові що як мінімум половина групи вміє 

грамотно ними користуватись. 

https://nakarte.me/
https://stezhky.org/
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Газовий пальник використовувався, починаючи з оз. Бребенескул, для 

приготування двох обідів (чай 6 л), однієї вечері і двох сніданків (каші + чай 3,5 л). 

В двох газових балонах сумарно брали ≈750 г «all-season gas». Використали 

приблизно 2/3 пального. 

Досвід експлуатації сонячної батареї ALLPOWERS 21 Вт (3 панелі ≈28х15 см): 

в ясний сонячний день може повністю зарядити смартфон за одну годину. Якщо 

чіпляти на рюкзак – ефективність дуже суттєво падає (зарядка ≈15% ємності 

батареї за годину) через постійні і неоптимальні зміни кута нахилу панелей до 

сонця. В похмуру погоду сонячна батарея може навіть розряджати телефон. 

Намети більшої ємності (3-4 людини) могли б зменшити сумарну вагу 

групового спорядження на 1-1,5 кг. 

4.4 Висновки по медицині 

Найчастішими медичними проблемами в поході були коліна деяких учасників, 

укуси комах, дрібні порізи та натертості. З загальної аптечки було використано: 

- тюбик «Долобене»; 

- тюбик псилобальзаму; 

- пакетик АЦЦ; 

- пакетик Аффида (німесулід); 

- кілька таблеток цитрамону; 

- незначну кількість хлоргексидину та маркеру зеленки. 

4.5 Висновки по логістиці 

Логістичні завдання включали в себе: 

- придбання квитків на поїзд 118К з Києва до Чернівців; 

- організація трансферу 9 осіб з Чернівців до с. Шепіт Чернівецької обл.; 

- придбання квитків на поїзд 358Л з Квасів до Києва. 

Також логіст здобував первинну інформацію щодо оформлення дозволу на 

знаходження в прикордонній зоні. 

При трансфері помістились у 8-місний Opel Vivaro з вантажним боксом на даху. 

Водій Юрій, тел. +380669384288, посилання на профіль в OLX. 

4.6 Висновки по ремонту 

В процесі походу ремонту підлягали в основному черевики та шльопанці. З 

ремнабору було використано: 

- 8 шурупів; 

- армований скотч; 

- клей «88»; 

- чорні нитки х/б. 

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/orenda-avto-arenda-mashini-z-vodm-perevezennya-IDxJ6jE.html#85a35e00fd
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4.7 Висновки по фінансам 

Стаття витрат На групу (9 осіб), грн. На 1 людину, грн. 

Трансфер Чернівці-Шепіт 2400 266 

Розкладка 6568 730 

Ремнабір, аптечка, газ, батарейки в GPS 745 83 

Витрати на маршруті (НПП, КБЗ та ін.) 1296 144 

Всього без квитків 11009 1223 

   

Квитки на залізничний транспорт 2965* 424 

Всього з квитками  1647 

* - на 7 учасників; двоє учасників брали квитки окремо. 

4.8 Висновки по керівництву 

Фізична, технічна і тактична підготовка учасників відповідала заявленій 

складності походу. Всі учасники успішно пройшли похід, здобули необхідний 

досвід, та можуть претендувати на участь в більш складних походах. 

Половина учасників давала особисте зобов’язання керівнику почати керувати 

категорійними походами, набираючи людей з турклубу. Зараз наче ніхто з них від 

своїх слів не відмовляється, проте реальні дії спостерігаються поки що тільки від 

одного з учасників. Керівник цінує відповідальність і буде робити відповідні 

висновки. 

Важливим фактором в поході стала психологічна атмосфера. Половина групи 

була добре знайома між собою, в тому числі бувала разом в походах. В той же час 

деяким учасникам, які раніше разом не ходили в багатоденні походи і не 

перетинались в тренувальних походах вихідного дня, не відразу вдалось знайти 

спільну мову. Також деякі учасники мали не до кінця вирішені особисті справи. 

Накладаючись на інші аспекти походу, це так чи інакше відбивалось на комфорті 

всієї групи. Відповідальність за це значною мірою лежить на керівнику походу, 

який, сподіваюсь, проаналізував ситуацію, засвоїв урок і зробив правильні 

висновки. 

Загалом же туристський ентузіазм учасників після походу збільшився, плани на 

майбутні походи будуються, і навіть на післяпохідний обжорнік прийшли всі – отже, 

похід пройдено успішно та з користю, а цілі, які ставили перед собою керівник та 

учасники – досягнуто. 
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5 Додатки 

5.1 Схема маршруту (пройдений трек по дням) 

https://drive.google.com/drive/folders/180p_UO_ojzsHf78iikh5ltiLiT8IgrHX?usp=sharing 

5.2 Перелік групового та особистого спорядження 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1seVfIPBMu6cfHnzeUuG0-

wy09espMIqTUAhw1aROk2c/edit?usp=sharing 

5.3 Склад групової та особистої аптечки 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1o2ZFm7nvGH6nsAyQyTZEsmMtGkMTcNkYV

a1iYjdBvYY/edit?usp=sharing 

5.4 Розкладка 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ogCIjr8FPTD3WkpTWL-

I4dNPjy5cTG_wO9O72H1fpLI/edit?usp=sharing 

5.5 Ремнабір 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AUydBiekdc8i9W_KU62dB8c3vBgKSQe1Ynv

FMrsIoHk/edit?usp=sharing 

5.6 Щоденник групи (погляд літописця) 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-

1vS_1VMc1kZoZSqPZWKCa23TEk842FwE9iFqT5nd6_lfeYrtyalX0K9UnyRDAHcNnQ/

pub 
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