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1. Довідкові дані про туристський спортивний похід 

 

1.1. Параметри походу 

Вид 

туризму 

Категорія 

складності 

Довжина 

маршруту, 

км 

Тривалість, днів Термін 

проведення 
Загальна Ходових  

гірський 1 (перша) 111 10 7 2.05-10.05 

2017 року 

   

1.2. Докладна нитка маршруту 

 

1.2.1. Заявлена нитка маршруту: 

 

с.Ділове  - г.Піп Іван Мармароський (1А,1938) – г.Межипотоки (1713) – 

г.Ненеска (1815) – г.Щаул (1762) – пол.Корбул – пол.Радуль – г.Щівник (1426) 

– пол.Щівник  - г.Вихід(1471) – г.Васкул (1730) – г. Піп Іван Чорногірський 

(1А), - оз.Бребенескул – г.Гутин Томнатик (1А, 2016) – оз.Несамовите – НСБ 

«Заросляк» - г.Говерла (1А,2061) – пол.Головчеська – г.Петрос(1А,2021)  - 

Печеніжеська – пол.Шиса – с.Ясіня 

 

1.2.2. Пройдена нитка маршруту: 

 

с.Ділове  - г.Піп Іван Мармароський (1А,1938) – г.Межипотоки (1713) – 

г.Ненеска (1815) – г.Щаул (1762) – пол..Корбул – пол.Радуль – г.Щівник (1426) 

– пол.Щівник  - г.Вихід(1471) – г.Васкул (1730) – г. Піп Іван Чорногірський 

(1А), - оз.Бребенескул – г.Гутин Томнатик (1А, 2016) – оз.Несамовите – НСБ 

«Заросляк» - г.Говерла (1А,2061) – пол.Головчеська  - смт.Козмещик. 

2. Організація туристського спортивного походу 

 

2.1. Загальна ідея походу 

Восени 2016-го року у турклубі «Глобус» утворилася команда «Фенікс». Її 

похідний старт планувався по звичній програмі тур клубу: «одиничка» на 

травневі свята і «двійка» влітку. Травневий маршрут був тренувальним і став 

елементом підготовки до літнього походу на Кавказ. 

 

  

 



2.2. Варіанти під’їзду та від’їзду. Обґрунтування вибору точок початку та 

кінця походу.  

Старт походу в с.Ділове – через наявність тут прикордонної застави.  

Як варіант, можна розглянути варіант старту в с.Богдан (там теж є 

прикордонна застава). Звідси можна вийти на такі перешкоди як  Петрос 

Мармароський (1А) та ПІМ на підйом. За потреби, можна знайти навіть 

перешкоди складності 1Б (потрібно консультуватися із МКК). 

Фініш: планувався в с.Ясіня. Але розглядались варіанти сходження в інші 

населені пункти.  

Логістика добирання до місця старту із Києва доволі зручна, але оскільки 

травневі свята - один із наймасовіших  періодів відвідування туристами 

Карпат, то трансфер потрібно було замовляти заздалегідь.  

 

2.3. Зміни маршруту та їх причини  

Під час руху група відмовилась від сходження на г.Петрос 

Чорногірський. На цей момент уже було пройдено необхідну кількість 

перешкод та кілометрів. Тому група вирішила завершити похід спуском 

до Козьмещика. 

 

2.4. Інформація про проходження маршруту кожним учасником 

Похід був пройдений всіма учасниками.  

1.3. Дані про досвід учасників. 

 

ПІБ 

Рік 

народження 

Обов'язки у 

поході 

Туристичн

ий досвід 

Фото 

Рубан Марина 

Леонідівна 

31.03.1993 Керівник 3ГУ 

 
Філін Андрій 

Олегович 

25.03.1981 Завспорядження

м особ. 

ПВД 

 
Чернієнко 

Ольга 

В'ячеславівна 

21.08.1991 Завхарчування ПВД 

 



Троць Петро 

Васильович 

28.11.1983 Літописець ПВД 

 
Зiнов'єва 

Наталія 

Андріївна 

03.01.1988 Фінансист ПВД 

 
Бушовська 

Анастасія 

Миколаївна 

25.10.1997  ПВД 

 
Гуляєва Оксана 

Олександрівна 

13.07.1994 Медик ПВД 

 
Гатаулліна 

Ольга 

Аухатівна 

05.08.1985  ПВД 

 
Голентус Ілля 

Едуардович 

28.03.1988 Ремонтник ПВД 

 
Наумук Артем 

Юрійович 

12.08.1988 Завспорядження

м загаль. 

ПВД 

 



Пучінін Андрій 

Володимирович 

03.09.1992 Фотограф ПВД 

 
Желябовська 

Яна Олегівна 

04.09.1991 Логіст ПВД 

 
Лисенко Едуард 

Русланович 

25.04.1992  1ПУ 

 
 

3. Графік руху та технічний опис проходження маршруту 

 

3.1. Графік руху та технічний опис проходження маршруту 

 

День 

походу 

Дата 

Назва 

ділянки 

Почат

ок 

перех

оду 

Кінець 

переход

у 

Ходов

ий 

час 

Відс

тань

, км 

Метеоу

мови 

Опис ділянки 

2.05.17 

Вт 

День 1 

С. Ділове - 

полонина 

Латундур 

9.15 10.00 0.45  сонячно Перша частина дороги - рух 

маркованою стежкою вгору по течії 

ріки Білий.  

 

 

10.15 11.00 0.45 

11.15 12.00 0.45 

12.15 13.00 0.45 

14.00 14.45 0.45 Після обіду з'являються перші сліди 

снігу. Стежка відходить від русла 

річки, починається відчутніший 

набір висоти. Стоянка - межа 

полонин Латундур та Лисяча. 

15.00 15.40 0.40 

  Заг.  4.25 16   

3.05.17 

Ср 

День 2 

Полонина 

Латундур - г. 

ПІМ 

7.00 8.05 1.05  сонячно Одразу від межі лісу над 

полонинами Латундур та Лисяча 

починається смуга снігу, яка 

тягнеться до самої вершини. Підйом 

на саму вершину група здійснила у 

касках та з льодорубами. 

8.20 9.05 0.45 

г. ПІМ - 

стоянка 

"Межипотоки

" 

9.40 10.30 0.50  Похмур

о, 

невелик

ий дощ 

Південно-східна частина 

Мармароського масиву на момент 

проходження групою маршруту 

практично звільнилася від снігу. 

10.45 11.15 0.30 

12.10 12.55 0.45 

13.10 13.55 0.45 



14.10 14.55 0.45 Ділянка кордону псля спуску із 

хребта - вкрита танучим снігом 

глибиною 30-50 см. Табір розбили 

біля прикордонного поста 

"Межипотоки". 

15.10 16.30 1.10 

  Заг.  6.35 16   

4.05.17 

Чт 

День 3 

стоянка 

"Межипотоки

" - полонина 

Щівник 

7.10 7.55 0.45  Сонячн

о, післч 

15.00 - 

невелик

ий дощ 

Увесь день - рух державним 

кордоном із Румунією. Більша 

частина маршруту прикрита від 

прямого сонячного проміння 

деревами, тому рух відбувався по 

вкритій снігом дорозі. Відкриті сухі 

ділянки з'явилися після гори Стіг, де 

маршрут повертає на північ. 

Стоянка - колиба пастухів на 

полонині Щівник. 

8.10 9.05 0.45 

9.20 10.10 0.50 

10.25 11.10 0.45 

11.20 12.00 0.40 

12.15 13.00 0.45 

13.15 13.25 0.10 

14.50 15.35 0.45 

15.50 16.50 1.00 

  Заг.  5.55 19   

5.05.17 

Пт 

День 4 

Полонина 

Щівник - 

г.ПІЧ 

7.05 7.50 0.45  Дощ Підйом на гору Васкул та подальше 

сходження на Піп Іван 

Чорногірський - по снігу, в умовах 

дощу та поривистого вітру. Ближче 

до самої вершини снігу меншає, а 

біля самої обсерваторії залишаються 

лише фрагменти снігового 

покриття. 

8.05 8.50 0.45 

9.05 9.50 0.45 

10.05 11.10 0.55 

г.ПІЧ - озеро 

Бребенескул 

12.50 13.35 0.45  

 

 

 

Похмур

о, дощ 

Рух по Чорногірському хребту - в 

умовах поганої видимості, дощу та 

туману. Починаючи із району гори 

Бребенескул видимість 

покращується. 

13.50 14.35 0.45 

14.50 15.35 0.45 

15.50 16.40 0.50 

  Заг.  6.15 10   

6.05.17 

Сб 

День 5 

о.Бребенеску

л - г. Гутин 

Томнатик 

 

7.05 8.05 1.00  Хмарно 

з 

проясне

ннями 

Від місця стоянки на гору рухаємось 

в касках і з льодорубами. Частину 

стрімкого підйому вкриває сніг. 

Починаючи із верху південно-

східного відрогу гори він зникає.  

г. Гутин 

Томнатик - 

СТБ 

"Заросляк" 

8.30 9.15 0.45  Сонячн

о 

До самої СТБ "Заросляк" маркована 

стежка фрагментарно вкрита 

злежаним снігом. Починаючи від 

озера Несамовите, рухатися 

доводиться по вкритому водою 

маршруту: талий сніг із сусідніх зі 

стежкою схилів суттєво ускладнює 

рух. Стоянка - наметовий табір 

неподалік від початку підйому на г. 

Говерла. 

9.30 10.10 0.40 

12.40 13.25 0.45 

13.40 14.25 0.45 

14.40 15.25 0.45 

  Заг.  4.40 12   

7.05.17 

Нд 

День 6 

СТБ 

"Заросляк" - 

г. Говерла 

8.15 9.00 0.45  Хмарно 

з 

проясне

ннями 

Підйом - "синім" маршрутом. 

Приблизно із середини дистанції 

починається снігове покриття. Далі 

ідемо в касках і з льодорубами. 

9.15 10.00 0.45 

10.00 11.05 1.05 

г. Говерла - 

пол. 

Головчеська 

11.30 12.15 0.45  Хмарно 

з 

проясне

ннями. 

під 

кінець 

Рух із гори Говерла по перемичці до 

полонини під Петросом - по 

маркованій стежці, вкритій снігом. 

Стоянка - колиба пастухів на 

полонині Головчеська. 

12.30 12.50 0.20 

13.40 14.25 0.45 

14.40 15.10 0.30 



ходовог

о дня - 

невелик

ий дощ 

  Заг.  4.55 10   

8.05.17 

Пн 

День 7 

Пол. 

Головчеська - 

г. Петрос - 

пол. 

Головчеська 

7.10 7.55 0.45  Похмур

о, 

туман, 

дощ 

Від виходу на гору Петрос 

кулуаром, розташованим між ним та 

Петросулом, відмовились через 

погану видимість. Радіальний вихід 

на вершину здійснили без рюкзаків, 

по південно-західному гребеню гори 

в умовах дощу. 

8.10 8.30 0.20 

9.00 9.50 0.50 

Пол. 

Головчеська - 

Козьмещик 

10.20 11.00 0.40  Похмур

о 

Рух маркованою дорогою, подекуди 

розбитою лісовозами. 11.15 12.05 0.50 

  Заг.  3.25 8   

9.05.17 

Вт 

День 7 

Козьмещик - 

Лазещина 

10.00 10.45 

 

 

 

0.45  Похмур

о 

Рух маркованою дорогою до 

залізничної станції у селі Лазещина. 

11.00 11.45 

 

0.45 

12.00 13.05 1.05 

  Заг.  2.35 10   

  Заг. 

за 

похід 

 38.45 111   

 

День 1 

2.05.17 

Поїздом "Київ-Рахів" група дісталася міста Рахів, після чого замовленим 

автобусом - села Ділове, де близько 8 ранку зареєструвалися на проходження 

маршруту у прикордонній заставі. Той же автобус провіз групу кілька 

кілометрів до туристичної стоянки, звідки група розпочала свій рух. В місці, де 

стежка із долини ріки Білий повертає ліворуч і починає відчутніше підніматися 

догори, повінь розмила дорогу і міст. Стежка, які відходить дещо лівіше від 

маркованого маршруту, хвилин за 10 виводить на стару дорогу. За чотири з 

половиною години дісталися смуги полонин біля підніжжя гори Піп Іван 

Мармароський. Стоянку облаштували на межі полонин Латундур та Лисяча, у 

місці, яке було найменш заболоченим через танення снігу. 



 

Фото 1. Група перед стартом 

 

Фото 2. Рух по маршруту 



 

Фото 3. Місце стоянки 

День 2 

3.05.17 

На маршрут вийшли о 7 ранку. Від полонини рухались лісом до виходу на пол. 

Латундур, потім йшли ґрунтовою, частково засніженою дорогою-стежиною.  

Під час руху по хребті зустрічають маркери червоного кольору.  

Після підйому на вершину гори ПІМ влаштували сніданок-обід на його 

вершині, після чого вирушили далі по маршруту. При спуску із хребта на 

ділянку державного кордону, яка проходить на нижчій висоті, зустріли групу з 

Києва, що провела ніч на стоянці, заглибленій метрів на 500 у румунську 

територію. Влітку такий вчинок міг би створити неприємності із 

прикордонниками. Діставшись до будиночка прикордонників на стоянці 

"Межипотоки", зустріли кілька комерційних груп туристів, які вже 

розташувалися у всіх кімнатах всередині будівлі. Вирішили ставити табір 

поруч, під акомпанемент дощу. 



 

Фото 4. Підйом на ПІМ. 

 

Фото 5. Вершина гори 



 

Фото 6. Схема підйому на гору ПІМ 

 

Фото 7. Схема спуску із хребта і рух по державному кордону 

 



Паспорт гори Піп Іван Мармароський  (1А) 

Район Хребет Назва Висота Категорія 

складності 

Карпати Мармароський Піп Іван 1936 м 1А 

 

1. Загальний час проходження  5 год. 00 хв., ( від пол.Лисича до 

прикордонного стовпчика №370). 

2. Затрачено часу на підйом 2 год. 30хв., перепад висот +520 м. 

3. Затрачено часу на спуск 2 год. 30 хв, перепад висот -445 м. 

4. Характеристика підйому та спуску по ділянкам: 

 

5. При проходженні перевалу необхідне наступне  спеціальне 

спорядження: індивідуальне – льодоруб, каска, при більшій 

кількості снігу – лавинні стрічки. 

6. Рекомендовані місяця для ночівель – пол..Лисича. 

7. Перевал пройдено 03.05. 2017 року 

8. Метеорологічні умови проходження перевалу: ясно, без опадів. 

9. Потенційна небезпека та засоби безпеки: можливий зрив., 

самострахування льодорубом,  підвищена лавинна небезпека – 

використання лавинних стрічок.  

10. Керівник походу: Рубан М.Л. 

11. Маршрутна книжка 6/2017 

12. Назва, що випускала групу: МКК тк Глобус. 

 

Ділянка 

шляху 

ЧХВ Довжина 

(м) 

Крутизна 

(градуси) 

Перепад 

висоти 

(м) 

Рельєф Опис 

Пол..Лисича – 

пол..Латундур 

45 

хв 

1200   +160 Лісова 

стежина, 

часто 

засніжена 

 

Пол..Латундур 

– зліт  

1 

год 

1400  +120 Засніжена 

ґрунтова 

дорога 

 

Зліт - вершина 45 

хв 

1200 45 +240 Засніжений 

гребінь  

Рух з 

самостраховкою 

льодорубом 

Вершина – 

прикордонний 

стовпчик 

№370 

2год 

30 

хв 

3600  -445 Сніжний 

схил 

Рух з 

самостраховкою 

льодорубом 



День 3 

4.05.17 

За цей день потрібно було пройти ділянку державного кордону, заплановану 

маршрутом, і максимально наблизитися до Чорногірського хребта. Через 

велику кількість снігу, який танув, переходи виходили непростими. Рух по 

гребеню хребта був ускладнений великою кількістю снігу, тому доводилось 

рухатись маркованою дорогою, що траверзує хребет з українського боку. На 

одному з переходів, поблизу гори Корбул, виявили напис "Фенікс, доганяй". 

Оскільки перед нами там проходила команда "Альгадра", то вирішили, що це 

їхній заклик. Лише після гори Стіг, де маршрут сходив із державного кордону і 

повертав у бік Чорногірського хребта, почали з'являтися відкриті ділянки 

дороги, по яких рух виходив простішим. Маркери трапляються часто, і збитися 

з шляху тут складно. Через дощ, який насувався, вирішили ночувати у колибі 

пастухів на полонині Щівник, перед підйомом на гору Вихід. Зовсім нова 

двоповерхова будівля, ще не обжита. Спати на другому поверсі поки 

неможливо, оскільки в окремих місцях бракує підлоги. Зводити будівлю почали 

2016-го року, двері поки не закриваються на замок. Пізніше в тому ж 

будиночку зупинилася ще одна група туристів у складі трьох чоловік. 

 

Фото 8. Привал із краєвидом на гору Феркеу 



 

Фото 9. Місце ночівлі 

 

Фото 10. Фото на кордоні між Румунією і Україною. 

 

 



День 4 

5.05.17 

Поприбиравши в кімнаті, в якій зупинилися, о 7 ранку вирушили на маршрут. 

Перехід вийшов нетривалим: на підйомі до гори Васкул виявили табір "Школи 

інструкторів-17" тк "Глобус". Біля їхнього вогнища влаштували просушку, 

оскільки змокли під дощем, який розпочався з самого ранку. Виявилось, напис 

біля Корбула зробили саме вони. Домовившись зустрітися біля озера 

Бребенескул, пішли далі. Маркери трапляються часто, але на одній з галявинок 

перед горою Васкул стежка загубилася, а вказівника шляху не було. Довелося 

витратити деякий час на вирішення, в якому напрямку іти.  Вийшовши на Піп 

Іван Чорногірський, влаштували обід у кімнатці рятувальників, які нас туди 

самі запросили. Приміщення, призначене для туристів, було ще в снігу і з 

шаром льоду на підлозі. Поки обідали, нас наздогнали "ШІ-17", які довго не 

затримувались і пішли далі. Далі - перехід по хребту та спуск до озера 

Бребенескул, де вже стояла група турклубу "Університет". 

 

Фото 11. Схема руху від полонини Радул до гори ПІЧ 

 



 

Фото 12. Вершина гори ПІЧ 

 

Фото 13. Місце стоянки біля озера Бребенескул 

 



Паспорт гори Піп Іван Чорногірський  (1А) 

Район Хребет Назва Висота Категорія 

складності 

Карпати Чорногірський Піп Іван 2020 м. 1А 

 

1. Загальний час проходження  3 год. 00 хв., ( від пол..Гропа до 

перемички з г.Смотрич). 

2. Затрачено часу на підйом 2 год. 15хв., перепад висот +450 м. 

3. Затрачено часу на спуск 45 хв, перепад висот -120 м. 

4. Характеристика підйому та спуску по ділянкам: 

 

5. При проходженні перевалу необхідне наступне  спеціальне 

спорядження: індивідуальне – льодоруб, каска. 

6. Рекомендовані місяця для ночівель – пол..Гропа. 

7. Перевал пройдено 05.05. 2017 року 

8. Метеорологічні умови проходження перевалу: хмарно, дощ, вітер. 

9. Потенційна небезпека та засоби безпеки: можливий зрив., 

самострахування льодорубом.  

10. Керівник походу: Рубан М.Л. 

11. Маршрутна книжка 6/2017 

12. Назва, що випускала групу: МКК тк Глобус. 

 

 

 

Ділянка 

шляху 

ЧХВ Довжина 

(м) 

Крутизна 

(градуси) 

Перепад 

висоти 

(м) 

Рельєф Опис 

Пол..Гропа- 

перевальний 

зліт 

1 

год 

2600   +250 Лісова 

стежка, 

часто 

засніжена 

 

Зліт - 

вершина 

1 

год 

15 

хв 

900  +200 Засніжена 

жереб 

 

Вершина – 

роздоріжжя 

маршрутів 

Смотрич-

Дземброня 

45 

хв 

2500 45 -120 Ґрунтова 

стежка  

Рух з 

самостраховкою 

льодорубом 



День 5 

6.05.17 

Звично, о 7 ранку, вийшли на підйом до одного з плечей гори Гутин Томнатик. 

Кілька днів тому тут пройшла ще одна група туристів, рухалися по схилу 

паралельно із їхніми слідами. Перший учасник рубав сходинки, решта, 

способом "на три такти", із льодорубами рухались за ним. Після нетривалого 

відпочинку на вершині вирушили до озера Несамовите, де зустріли групу 

туристів з Одеси, а пізніше нас наздогнали "ШІ-17", група Дениса Євдокимова 

та Віктор Пришляк, чия "Альгадра" влаштувала днівку на перемичці між 

Петросом та Говерлою. Спуск до СТБ "Заросляк" відбувався по стежці, вкритій 

водою, оскільки танучий сніг з навколишніх схилів стікав якраз по ній. 

Назустріч траплялося чимало "цивільних" туристів із бази, які по маркерах 

стежки сподівалися дістатися озера, іноді в звичайних кросівках. Табір розбили 

на правому березі річки Прут, біля початку підйому на Говерлу. Поруч 

зупинилися "ШІ-17". 

 

Фото 14. Шлях підйому на Гутин Томнатик 1А. 



 

Фото 15. Шлях підйому на Гутин Томнатик 1А. 

 

Фото 16. Останні метри до перевалу. 



 

Фото 17. Група на вершині Гутин Томнатик. 

 

Фото 18. Рух по Чорногірському хребту. 



 

Фото 19. Представники трьох команд "Глобуса" на озері Несамовите. 

Паспорт гори Гутин Томнатик  (1А) 

Район Хребет Назва Висота Категорія 

складності 

Карпати Чорногірський Гутин 

Томнатик 

(східний 

контрфорс) 

1950 м 1А 

 

1. Загальний час проходження  2 год. 35 хв., ( від о.Бребенескул до 

о.Несамовите). 

2. Затрачено часу на підйом 1 год. 20хв., перепад висот +220 м. 

3. Затрачено часу на спуск 1 год 15 хв, перепад висот -250 м. 

4. Характеристика підйому та спуску по ділянкам: 

 

Ділянка 

шляху 

ЧХ

В 

Довжин

а (м) 

Крутизн

а 

(градуси) 

Перепа

д 

висоти 

(м) 

Рельєф Опис 

о.Бребенеску

л – сніжний 

схил 

15 

хв 

300  +40 Трав’янисти

й схил з 

жерепом 

 

Сніжний схил 50 300 40 +120 Сніжний Рух з 



5. При проходженні перевалу необхідне наступне  спеціальне 

спорядження: індивідуальне – льодоруб, каска. При більшій 

кількості снігу – даний перевал – може бути лавинонебезпечний, 

додатково рекомендується використання мотузки, станції на снігу, 

лавинна стрічка. 

6. Рекомендовані місяця для ночівель – о.Бребенескул. 

7. Перевал пройдено 06.05. 2017 року 

8. Метеорологічні умови проходження перевалу: ясно, без опадів, на 

підйомі був вітер.  

9. Потенційна небезпека та засоби безпеки: можливий зрив., 

самострахування льодорубом.  

10. Керівник походу: Рубан М.Л. 

11. Маршрутна книжка 6/2017 

12. Назва, що випускала групу: МКК тк Глобус. 

 

День 6 

7.05.17 

Враховуючи, що була неділя, на Говерлу вирішили іти з самого ранку - щоб на 

підйомі не було натовпу. Сніг на "синьому" маршруті залишився лише під 

самою вершиною. На самій горі було лише кілька людей, але за ті 30 хвилин, 

що група відпочивала, кількість туристів сягнула майже сотні. На переході під 

Петрос постійно зустрічалися групи туристів, які рухались на Говерлу з боку 

гори Петрос. На перемичці між вершинами влаштували обід, після цього 

дісталися полонини Головчеська, де стали на ночівлю у колибі пастухів. Поряд, 

у наметах, розташувалися "ШІ-17". 

 

 

– скельний 

виступ 

хв схил самостраховко

ю льодорубом 

Скельний 

виступ - 

вершина 

15 

хв 

300 45 -60 Трав’янисто-

скельний  

Рух з 

самостраховко

ю льодорубом 

Вершина – оз. 

Несамовите 

1 

год 

15 

хв 

4100  -250 Частково 

засніжена 

ґрунтова 

стежина 

 



 

Фото 20. Підйом на Говерлу 

 

Фото 21. Група на Говерлі. 



Паспорт гори Говерла  (1А) 

Район Хребет Назва Висота Категорія 

складності 

Карпати Чорногірський Говерла 2061 м 1А 

 

1. Загальний час проходження  3 годю 45 хв., ( від турбази «Заросляк» 

до перемички між Говерлою та Петросом). 

2. Затрачено часу на підйом 3 год., перепад висот +730 м. 

3. Затрачено часу на спуск 45 хв, перепад висот -150 м. 

4. Характеристика підйому та спуску по ділянкам: 

 

5. При проходженні перевалу необхідне наступне  спеціальне 

спорядження: індивідуальне – льодоруб, каска. При більшій 

кількості снігу – даний перевал – може бути лавинонебезпечний, 

використання  лавинної стрічки. 

6. Рекомендовані місяця для ночівель – турбаза «Заросляк». 

7. Перевал пройдено 07.05. 2017 року 

8. Метеорологічні умови проходження перевалу: ясно, без опадів – на 

підйомі, на спуск – хмарно, дощить.  

9. Потенційна небезпека та засоби безпеки: можливий зрив., 

самострахування льодорубом.  

10. Керівник походу: Рубан М.Л. 

11. Маршрутна книжка 6/2017 

12. Назва, що випускала групу: МКК тк Глобус. 

 

 

 

Ділянка 

шляху 

ЧХВ Довжина 

(м) 

Крутизна 

(градуси) 

Перепад 

висоти 

(м) 

Рельєф Опис 

ТБ  

«Заросляк» – 

перевальний 

зліт г.Говерла 

1 

год 

20 

хв 

3000  +320 Лісова 

стежина 

 

Перевальний 

зліт - вершина 

1 

год 

40 

хв 

900 40 +410 Сніжний 

схил 

Рух з 

самостраховкою 

льодорубом 

Вершина - 

перемичка 

45хв 1200 45 -150 Лісова 

стежина  

 



День 7 

8.05.17 

Попередню ідею - піднятися на Петрос кулуаром між ним та вершиною 

Петросул - відкинули через погану видимість. Натомість вийшли на Петрос 

радіальним походом по південно-західному маршруту. Після спуску обидві 

групи зібралися і вирушили до Козьмещика, звідки частина людей вирушила до 

Івано-Франківська, а звідти - до Києва. Решта групи стали табором у 

Козьмещику. 

 

Фото 22. Місце стоянки під Петросом 



 

Фото 23. «Фенікс» разом з «ШІ-17» під Петросом.  

 

Фото 24. На вершині Петроса.  



 

Фото 25. Спуск з Петроса.  

День 8 

9.05.17 

Учасники походу, які залишились ночувати на Козьмещику, успішно вирушили 

до Києва. 

Картографічний матеріал 

 

1. Ділянка маршруту від села Ділове до гори Піп Іван Чорногірський. 



 

2. Ділянка маршруту від гори Піп Іван Чорногірський до села Лазещина. 

Висновки: маршрут є чудовим для відпрацювання навиків пересування в групі 

як по всьому маршруті, так і на локальних перешкодах.  Група  удосконалина 

навички пересування за допомогою льодоруба,   відпрацювала техніку руху на 

«Три такти», навчилась «рубати» східці, а також удосконалина навички 

організації бівуака, кожен учасник  покращив свої практичні знання 

користування бензиновими пальниками.  

 


