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1. Довідкові дані про туристський спортивний похід

1.1 Організація, що проводить похід: турклуб “Глобус” НТУУ “КПІ”

1.2 Параметри походу

Вид 
туризму

Категорія 
складності 
походу

Протяжність 
активної 
частини 
походу, км

Тривалість
Термін 
проведенняЗагальна Ходових 

днів

лижний 1 130 13 9 25.01 — 
8.02.2016

1.3 Район походу: українські Карпати

1.4 Нитка маршруту:

Заявлена:
м. Київ — т/б “Козьмещик”  — г.Говерла (1А) (радіально) — пол. Кукул — пол. 
Буковина — пер. Яблуницький — пол. Довга — г. Плоска —дол.р.Плоскинець 
— дол.р.Бистриця-Надвірнянська — с.Бистриця — пер.Легіонів — дол.р. 
Плайська — сідловина Яма —  дол.р.Бистриця-Солотвинська — с.Стара Гута 
— м.Івано-Франківськ — м.Київ

Пройдена: 
м. Київ — т/б “Козьмещик”  — г.Говерла (1А) (радіально) — пол. Кукул — пол. 
Буковина — пер. Яблуницький — пол. Довга — г. Плоска —дол.р.Плоскинець 
— дол.р.Бистриця-Надвірнянська — с.Бистриця — пер.Легіонів — дол.р. 
Плайська — пер. Перенизь — ур. Пекло —  дол.р.Бистриця-Солотвинська — 
с.Стара Гута — м.Івано-Франківськ — м.Київ

Причина змін: погодні умови, а саме, плюсова температура, що могло 
спричинити незручності при пересуванні по річці Плайська. Вирішили по річці 
не йти, а піднятись на пер. Перенизь.

1.5 П.І.Б., адреси, телефони керівника та учасників.

ПІБ Туристичний досвід Обов’язки в 
поході

1. Кошова Дар'я Борисівна 1ЛУ Карпати, 
2ГУ Тянь-Шань

Керівник

2. Попадюк Віталій 
Васильович

н/к Завснар

3. Павлов Олександр 6ГУ, 1ПК Завснар зі 
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Володимирович спец. 
спорядження

4. Гнідець Анна н/к Лікар

5. Кригіна Юлія 
Михайлівна

н/к Завхарч

6. Дейнеко Андрій 
Леонідович

н/к Ремонтник

7. Паляничко Костянтин 
Анатолійович

н/к Логіст, 
літописець

8. Буглак Євгенія Олексіївна н/к Еколог

9.

Шпрінгер Олексій 
Сергійович

н/к Фотограф

Учасники Дейнеко Андрій та Буглак Євгенія зійшли з маршруту у с. 
Бистриця за станом здоров’я та з особистих причин.

Похід розглянуто Київською міською МКК 126-00-55554200
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2. Графік руху

Д
е
н
ь

Дата № Назва ділянки
Ходови
й час

Відстань Метеоумови Опис ділянки
Примі

тки

1 29.01 1
Козьмещик –

г. Говерла
3 год.
39 хв.

8,5км
+1200м

Зверху туман та
вітер.

Йшли жовтим помаркованим маршрутом.
Зверху – фірн, неглибокий сніг. Йшли без

кішок.

рад.,
пішки

2
г. Говерла –
Козьмещик

2 год.
40 хв.

8,5км
-1200м

Невеликий сніг з
дощем.

пішки

2 30.01 1
Козьмещик-
пол.Кукул

3 год.19
хв.

10,5км
+500м

Мінлива
хмарність,
близько 0*.

Піднімались пішки зеленим маршрутом.
Снігу на підйомі майже нема.

пішки

2
пол.Кукул-

пол.Григорівк
а

2 год. 1
хв.

5,5км
+50м
-80м

Мінлива
хмарність,
близько 0*,

полонини добре
продуваються.

Йдемо на лижах. Є невеликий підлип. лижі

3 31.01 1

пол.
Григорівка –

пер.Яблуниць
кий –

с.Яблуниця

5 год.
44 хв.

17км
+80м
-450м

Невеликий плюс.

На лижах йти майже неможливо: на спусках
мало снігу і багато каміння. Біля Вороненко –
дорога взагалі без снігу. Погода весняна, під

ногами мокра багнюка.

лижі,
пішки

4 1.02 1

пер.
Яблуницький

– г.Вижня
Прелука

3 год.
43 хв.

7,6км
+280м
-160м

Мінлива
хмарність.

Є трохи снігу. До обіду був сильний підлип.
Рятувались парафіном. На шляху багато
незручних для лиж спусків. Під снігом

місцями лід, що особливо відчувається на
спусках.

лижі

2
г.Вижня

Прелука -  під
г.Довга

2 год.
35 хв.

4,8км
+90м
-160м

Ночуємо на перехресті присипаних
лісовозних доріг. На галявинці є маленький

будиночок на 3 чол.
лижі

5 2.02 1
під г. Довга –
за пол. Довга

3 год.
29 хв.

7км
+380м
-90м

Хмарно, вітер.
На підйомі сніг є. На полонині місцями

проглядає трава.
Є колія від снігоходів.

лижі

2
за пол. Довга

– дол. р.
Плоскинець

3 год.
52 хв.

8,2км
+220м
-530м

На пол. Плоска з-під сніу проглядає трава.
Далі снігу нема взагалі. Зате є бурелом.

Тягнемо лижі за собою.
пішки

6 3.02 1
дол.р.

Плоскинець –
с. Бистриця

2 год.
54 хв.

12км
-145м

Значний плюс
(не нижче +5).

Снігу мало, багато калюж. По низу вздовж
річки йде стара лісовозна дорога. Почали йти

по ній, перейшли річку з правого берега на
лівий. При першій можливості вилізли на

нову дорогу, яка йде зверху по лівому берегу.

пішки

7 4.02 1
Бистриця –

пер. Легіонів
3 год.
34 хв.

11,5 км
+340м

За ніч випав сніг.
Ура. Безвітряно,

сонячно,
температура біля

Під’їхали на лісовозі 4,5 км до
р.Пантирський. 

лижі
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2
 пер. Легіонів

– дол. р.
Плайська

1 год.
48 хв.

6 км
-270м

Спуск в дол. р. Плайська – ідеальниій. Внизу
розкатана лісовозна дорога.

лижі

8 5.02 1
Перехресний

– пер.
Перенизь

3 год. 1
хв.

9км
+325м

Чудова погода,
маленький мінус,

йде невеликий
сніг.

Йдемо на лижах по присипаній лісовозній
дорозі. Підйом не дуже крутий, інколи

застосовуємо тормозілки, деякі учасники
обходяться без них.

лижі

2

 пер. Перенизь
– ур. Пекло –
р. Бистриця-

Солотвинська

3 год. 4
хв.

4,9км
+315м
-160м

Глибокий сніг на підйомі. Ур. Пекло о 15:50.
На ніч треба ставати на пол. Рущина. Ми

затупили і спустились нижче, чого не радимо,
зручних місць для ночівлі на всьому спуску

немає.

лижі

9 6.02 1
р. Бистриця-

Солотвинська
- с. Стара Гута

6 год.
46 хв.

18км
-650м

Вночі мороз (по
відчуттям, -10

було точно)

Спуск не для лиж: крута звивиста стежка між
деревами, під снігом трапляються камені.

Декілька разів переходимо річку по
небезпечних місточках або по камінцях.
Ближче до р.Дощина – хороша лісовозна
дорога, на якій снігу дуже мало, йшли на

лижах, інколи натрапляючи на камені.

лижі

Всього:
52 год.
9 хв.

139 км

В залік: 130,5 км
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Фото 1. На базі Козьмещик

Фото 2. Група на г. Говерла
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Фото 3. Група на пол. Кукул

Фото 4. Група на пол. Озірна
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Фото 5. Ночуємо на пол. Григорівка

Фото 6. Група на пол. Буковина
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Фото 7. Група на Яблуницькому перевалі

Фото 8. Йдемо в напрямку г. Довга
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Фото 9. Група на пол. Довга. Трохи видно Буковель.

Фото 10. Група на г. Плоска
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Фото 11. Молдавська турбаза перед с.Бистриця

Фото 12. Шлях на пер. Легіонів
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Фото 13. Група на пер. Легіонів

Фото 14. Група в долині Плайська
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Фото 15. Група на шляху на пер. Перенизь

Фото 16. Група на ур. Пекло
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Фото 17. Спуск вздовж р. Бистриця-Солотвинська

Фото 18. Група по дорозі в с. Стара Гута
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Фото 19. Група увійшла в с. Стара Гута

Фото 20. Ура! :) Група на фініші.
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