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1. Довідкові дані про туристський спортивний похід. 

 
1.1. Параметри походу 

 
Вид 

туризму 
 

Категорія 

складності 
 

Довжина 
маршруту, км 

Тривалість Термін 

проведення 
 

Загальна Ходових днів 

Гірський 

(малі гори) 
н/к 22 км 3 3 

07.01-

09.01.2015 

 

 

1.2. Докладна нитка маршруту 
 

_ Яремча - вис.702,2 - пол. Явір - г. Явірник-Горган (1467 м) - г. Женець (1414 м) - 
вис.1364,4 м - вис. 1223,9 м - пер. Переслоп – спуск вздовж річки Жонка  - Яремча 



1.3. Дані про досвід учасників 
 

№, 
п/п П.І.П. 

Рік 
народ

ження 

Обов’язки в 

поході 

Туристськ

ий досвід 

1 Рубан Марина  1993 Керівник 3ГУ 

2 Грабець Богдан  1987 Заст..керівника 
Літописець 

4ГУ, 3ГК 

3 Пігарьова Юлія 1994 Фінансист  2ГУ 

4 Заскальна Анастасія 1992 Логіст 3ГУ 

5 Коваленко Богдан 1990 Зав. харчуванням 
 

2ГУ 

6 Живолуп Олександр 1987 Ремонтник  2ГУ 

7 Мельник Ярослав 1985 Помічник  3ГУ 

8 Столбовий Євген  1990 Відеооператор 2ГУ 

9 Халімончук Віталій 1990 фотограф 3ГУ 

10 Свірчевська Дарина  1993 Новачок  н/к 

 

 



 
 

Паспорт траверсу хр. Явірник-Горган (1А) 

 

район хребет, масив 
які ущелини 

з’єднує 

 

назва  

(рекомендована
)  

висота (м) 
координати 
(WGS-84) 

категорія складності 

сезон зима 
міжсе- 

зоння 

Карпати Горгани 
р. Прут –  

р. Зубринка 
Явірник-Горган 1467 

48°24'26.27"N 

24°29'53.90"E 
- 1А - 

 
 

1. Загальний час проходження: 10:40, 
2. Затрачено часу на підйом: 3:20,  

перепад висот +1196 м . 
3. Затрачено часу на траверс: 4:20 

4. Затрачено часу на спуск: 3:00,  
перепад висот -1182 м . 

5. Рухались з самостраховкою: 0:00, з одночасною страховкою: 0:00. 
6. Рухались з поперемінною страховкою: 0:00, з перильною страховкою: 0:00. 

7. Організовано пунктів страховки: 0 . 
 
 

 
 



 
8. Характеристика ключової частини по ділянкам: 

 

ділянка 
шляху (від 

- до) 

загаль
ний 
час 

прохо
дженн

я 
(год:хв

) 

довжи
на 

(м) 

крутизн
а (град.) 

перепад 

висоти  

(м) 

характер 
рельєфу 

характеристика руху зі 
страховкою (протяжність, м; 
крутизна, град; час, год:хв) 

кількість 
організовани

х пунктів 
страховки  самостр

аховко
ю 

одночас
ною 

попере
мінною 

перил
ьною 

Підйом з 
полонини 
на першу 
вершину 

1:10 1200 25-50 +310 

Заліснений 
земляно-
кам’яний 

відрог хребта  

- - - - - 

Рух 
хребтом 

4:20 4100 10-45
 +120/ 

-230 

Порослий 
невисоким 
лісом та 

чагарником 
кам’яний 

нерівномірний 
гребень 

- - - - - 

 

 
8.   При проходженні траверсу необхідно наступне спеціальне спорядження:  

      - групове: кішки 1-2 пари. 
      - індивідуальне: трекпалиці – 1 пара, каска – 1 шт. 

9.   Рекомендовані місця для ночівлі: пол. Явір, пол. Катерина. 
10. Траверс пройдено: 08.01.2016 р. у некатегорійному поході. 

11. Метеорологічні умови при проходженні траверсу: сонячно, вітер 10-20 м/с, темп. -
10

о
С 
12. Необхідні додаткові умови до організації руху і страховки.  

В чагарнику та деревах зберігати дистанцію. На гребні вершини можливі снігові 
надуви. При великій кількості снігу можливе провалювання учасників в пазухи між 

камінням. 
13. Потенційна небезпека та засоби безпеки. 

Слизьке засніження каміння, зриз з карнизів. Рух з дистанцією, користування 
трекпалицями. 

14. Керівник походу Рубан Марина Леонідівна. 
15. Маршрутна книжка № 28/2015. 

 
Опис проходження траверсу та картографічний матеріал 

07.01.2016 
 
Вийшовши з потягу в Яремчі, збираємось всією групою в будівлі вокзалу, 

перепаковуємо рюкзаки. В камері схову можна за 6 грн/добу залишити зайві городські 
речі. 

Вийшовши о 10:00 з вокзалу йдучи по вул. Михайла Грушевського через 20 хв руху 
доходимо до мосту через ріку Жонку, переходячи який фотографуємось (фото 1) та 

починаємо рух по автомобільній дорозі вверх в по потічку Багровець, через 15 хв по ще 
одному автомобільному мосту переходимо на його лівий борт і починаємо підніматись по 

маркованому маршруту в напрямку гребня відрогу хр. Явірник на пол. Явір. Йде густий 
сніг. Через 10 хв від мосту минаємо останню будівлю і заходимо в ліс.  



Піднімаючись лісом орієнтуємось на марковану тропу, та в кінці другого переходу, 
тобто за 2:10 хв від початку руху виходимо на полонину Явір (фото 2), де і стаємо на 

ночівлю в північній частині, за загоном на ночівлі о 14:00., прямо на тропі(фото 4). Тут є 
невеличке укриття де ми готуємо їсти, гріємось у багаття. Наївшись, починаємо біситись в 

снігу на галявині (фото 4). Лягаємо спати о 20:00, холодно.  
 

08.01.2016 
 

Сьогодні наш основний ходовий день, тому прокидаємось о 05:00, та за дві години 
виходимо з ночівлі. Через 50 метрів від галявини від основної дороги, яка далі траверсує 
схил відходить стежка в напрямку гребеня відрогу, по якій ми і продовжуємо рух. 

Крутизна поступово збільшується до 25 градусів, стежка втрачається, тому орієнтуємось 
на гребінь, що і є основним критерієм вибору шляху. Петляємо між зарослями дерев та 

молодняка. Чим вище, тим сніг стає глибшим, подекуди по коліно. Через 30 хв руху 
починає грунтовий покрив під снігом змінюється камінням, подекуди приходиться 

залазити на невеликі ступені образовані корневищам дерев та каміння. Загалом крутизна 
зростає до 30 градусів. 

За 100 метрів перед виходом на гребінь починається зона жерепу. Останні 30 метрів 
характеризуються доволі не простими подлазами по крупноблочному засніженому 

камінню. Гребінь наступає зненацька, як і пронизливий вітер, від якого можна сховатися 
тільки в хащах жерепу. Загалом на підйом від пол. Явір витратили 1 год 10 хв чистого 

ходового часу. Вихід на гребінь був трохи нижче найвищої точки. 
Хребет Явірник має найвищу точку під назвою Явірник-Горган, характеризується 

крутими скидами в сторону Яремчи та відносно пологими схилами в сторону хр. Синяк  

(фото 8). Сам гребінь має нерівнномірний висотний профіль, тобто він посічений 
невеликими впадинами та вершинками, які майже не домінують одна над одною. Основна 

тропа проходить на  відстані до 2-15 метрів від скидів в сторону Яремчі. 
Загалом проходження гребеню потребує значного вміння пересуванням по осипам 

різної величини. Також рух ускладнювався і сповільнювався наявністю шапки снігу, яка 
унеможливлювала безтурботне пересування і милування краєвидами. Подекуди каміння 

насльіки виступає, що без чотирьох точок опори пересування неможливе. Тому після 4:20 
год ходового часу вийшовши на останню вершину навіть найдосвідченіші учасники 

відчували втому і повну насиченість краєвидами, шквальним вітром, камінням та снігом. 
Спуск з гребня на пол. Катерина представляє собою також відріг від основного масиву 

крутизною до 25 градусів по тропі, перші 300м. Через 15 хв. спуску по відрогу схил 
виположується і переходить в полонину, в дальньому кінці якої ми і вирішили заночувати. 

 
09.01.16 
Сьогодні прокинулись пізно, о 6-тій годині, готували їжу не спішили, так як рятували 

учасника, який півгодини не міг засунути ногу в замерзший черевик.  
Вийшовши о 8-й годині за 20 хв. руху вийшли на початок полонини Катерина, за той час, 

який йшли сюди група там розігрілась, що прийшлося роздягатись топлесс(фото 16). Далі 
за 30 хв. вийшли на пер. Переслоп (фото 14 ). Звідки за 2 перехода по 40 хв дійшли до 

Яремчи. По дорозі зайшли на славнозвісний водоспад.(Фото15) 
 

 
 

 



Висновки 
 

Хребет Явірник-Горган – є хорошим місцем для тренування, відпрацювання навичок 
ходіння по кам’яним схилах . Адже, при різних погодних умовах від хребта можна 

отримати ще ту насолоду.  
Із взятого технічного спорядження : мотузки, сніжні якоря – нічого не знадобилось. 

Але це пощастило із малою кількістю снігу, при більшій кількості снігу мотузки все ж 
таки можна потрібно використовувати.  

В зимовий час на хребет потрібно виходити зранку і закладати на проходження  один 
ходовий день, бо ходіння по камінні вимотує.  

Зверху на  хребті зустрічаються місця під ночівля,але максимум під одну 3-місну 

палатку. На хребті відсутня вода – отже, прийдеться топити сніг.  
Нашим завхавом було впроваджено новий метод пакування перекусів. Наприклад, є 

зшивка (зв’язка)  в когось з цієї трійки перекус на кожен день і термос. Коли ти сідаєш на 
обід, просто дістаєш пакет з їжею і втрьох їсте. Дуже зручно, адже не потребує місця і сил 

для поділу їди на учасників.  
На рахунок води  - ми топили сніг і не заморочувались її пошуком.  Але читавши звіти 

літніх походів -  пишуть, що на полонині Явір є вода, десь в лісі. Так само і на полонині 
Катерина.  

Дров достатньо, частину сніданку або вечері ми готували на вогнищі.  
  

Фото 
 

 
Фото 1. Група на старті 

 



 
Фото 2. Пол. Явірник 

 
 

 
 

 
Фото 3. Бісимося на місці ночівлі.  

 



 
Фото 4. Початок дориги на другий день. 

 
Фото 5. Починаються виходи каміння 

 



 
Фото 6. Приходиться тропити 

 

 
Фото 7. Вигляд назад на полонину Явір 

 



 
Фото 8. Ключові трудності: жереп та каміння 

 
Фото 9. Непростий вилаз на гребінь 

 



 
Фото 10. Загальний характер гребню 

 

 
Фото 11. Загальний характер гребню 

 



 
Фото 12. Загальний характер гребню 

 
Фото 13. Спуск по пол. Катерина 

 



 
Фото 14. Пер. Переслоп 

 

 
Фото 15. Дівчата плачуть від величності водопаду «Дівочі сльози» 



 
Фото 16. Топлес. 

 


