Федерація спортивного туризму України
Турклуб НТУУ «КПІ» «Глобус»
ЗВІТ
про піший туристський
спортивний похід першої категорії складності в Українських Карпатах
Здійснений з 14.07 по 22.07.2018 р.
Маршрутна книжка № 18/2018
Керівник групи Сакова Маргарита Олександрівна
Київ 2018

1.Довідкові дані про туристський спортивний похід.
1.1.Параметри походу

Категорія

туризму

складності

Піший

1к.с.

1.2.Склад групи

Довжина маршруту, км

146,28 км

Тривалість

Термін

Загальна

Ходових днів

8

8

проведення

14.07- 22.07.2018 р

№ П.І.Б.

Рік
народження

Туристська підготовка

Обов’язки у складі
групи

1

Сакова Маргарита
Олександрівна

1991

4 ГУ, Заілійський Алатау; 2
ПУ, Сванетія, керівництво н/к

керівник

2

Бондарчук Михайло
Вадимович

1996

н/к Карпати

зав. спорядженням,
літописець

3

Міщенко Світлана Михайлівна 1989

2 ГУ Кавказ, Тянь-Шань

зав. харчуванням,
медик

2. Докладна нитка маршруту
с. Чорна Тиса - р. Чорна Тиса- пл. Левковець - г. Братківська - г. Гропа - траверс г. Дурня - г. Пантир - пер. Легіонів - хр.
Таупширка - г. Тавпиш - пл. Тавпиш - Перенизь - ур Пекло - пл. Рущина - г. Кругла - г. Кінець Горгану - р. Великий
Щавник - р. Лімниця - р. Петрос- траверс г. Петрос - г. Попадя - г. Мала Попадя - траверс г. Паренки – траверс г. Грофа р. Молода - г. Молода - пл. Солотвинка - г. Гичова - г. Кругла Млака - с. Свобода - оз. Синевір - с. Лопушне

GPS трек маршруту можна отримати за посиланням.
Фотографії з маршруту можно переглянути тут.

3. Графік руху і технічний опис маршруту

День

Відріз
ок

День 1
15.07.20
18

Назва
ділянки

Ходовий час

с. Чорна
Тиса –
зупинка на
березі річки
Чорна Тиса

Технічний опис ділянки

Погодні
умови

1.1.

12:50 - 13:35

В смт. Ясіня доїхали рейсовим автобусом з
Івано-Франківська (квитки на http://ticket.bus.com.ua). З
автовокзалу замовили машину до с. Чорна Тиса, звідки і
вийшли на маршрут. Рухаємось по грунтовій дорозі
вздовж річки Чорна Тиса, переходимо по мосту через
річку. Зупиняємось на привал перед наступним містком.
Серед дерев є хороші місця для ночівлі.

1.2.

13:55 - 14:55

Продовжуємо рух з правого боку від річки Чорна Тиса (у
напрямку руху). Привал біля річки

15:10 - 15:55

Рух по дорозі вздовж Чорної Тиси. Перетинаємо місток,
проходимо повз декілька невеликих будиночків
(стаціонар КНУ ім. Т. Шевченка). Вкриваємось від дощу у
бесідці поряд зі стаціонаром.
Хмарно, дощ

16:20 - 17:10

Вздовж річки Чорна Тиса доходимо по тій самій грунтовій
дорозі до бесідок перед маркованим підйомом на плн.
Левковець. Стаємо на ночівлю на галявині поряд. При
бажанні, по даній дорозі можна доїхати до місця ночівлі
на позашляховику.
Хмарно

3 год 20 хв

9,72 км, +224 м, -63 м

1.3.

1.4.
Всього за 1 день

Хмарно,
короткочасн
ий дощ
Хмарно, дощ

День 2
16.07.20
18

р. Чорна
Тиса - за г.
2.1. Дурня

7:30 - 8:15

Виходимо на маркований маршрут підйому на полонину
Левковець, рухаємося стежкою. На розгалуженні доріг
зупиняємось на привал.

Хмарно, без
опадів

8:30 - 9:15

Продовжуємо рух стежкою. Сідаємо на привал після
зміни лісової рослинності на відкриту - на виході на
полонину Левковець.

Хмарно, без
опадів

9:30 - 10:15

Вийшли на хребет, далі йдемо стежкою по хребту вздовж Хмарно,
стовпчиків. На обід сховались від вітру в ялинки трохи
короткочасн
нижче по схилу.
ий дощ

11:00 - 11:45

Рухаємось по стовпчикам на вершину г. Братківська, і
далі по стовпчикам.

Хмарно,
короткочасн
ий дощ

12:00 - 13:10

Підіймаємось на г. Гропа, та вирішуємо зробити
подовжений перехід через сильний вітер та дощ.
Сідаємо на привал на траверсі г. Дурня.

Сильний
дощ, вітер

13:25 - 14:20

Проходимо траверс г. Дурня та рухаємось далі вздовж
стовпчиків. В 10-15 хв від 52 стовпчика, коли схил стає
менш стрімким, робимо технічний привал для пошуку
місця ночівлі.

Сильний
дощ, вітер

14:40 - 14:50

Знайшли місце зліва від стежки, неподалеку було ще
декілька площадок. Джерела із струмків, доволі мілкі. В
суху погоду можуть бути пересушені, тому рекомендуємо Сильний
на них не розраховувати.
дощ, вітер

5 год 15 хв

17,04 км, +988 м, -716 м

3.1.

06:32 - 07:20

Повертаємось на стежку та продовжуємо спуск вздовж
стовпчиків. Стежка входить у зону вирубки, бачимо
декілька повалених стовпчиків. Сідаємо на привал
поблизу 55 стовпчика.

Хмарно,
невеликий
дощ

3.2.

07:40 - 8:25

Підіймаємось стежкою до першого стовпчика, робимо
привал на підйомі.

Хмарно, дощ

8:40 - 9:20

Від першого стовпчика рухаємось у бік г. Пантир.
Спускаємось на перевал М. Рогодзи, і робимо вилазку до
джерела. Струмок знаходиться по праву сторону від
стежки (у напрямку руху). Потрібно спуститись вправо до Хмарно,
найближчих дерев - там і буде вода.
сильний дощ

9:40 - 10:26

Рухаємось по стовпчикам до перевалу Легіонів, робимо
привал в зоні лісу.

Хмарно,
невеликий
дощ

10:40 - 11:19

Йдемо по стовпчикам до перевалу Легіонів, де
зупиняємось на обід. Відкрита місцевість, хороше місце
для ночівлі.

Хмарно, без
опадів

3.6.

11:55 - 12:40

Підіймаємось на хребет Тавпіширка, на стежці
зустрічаються повалені дерева.

Хмарно,
невеликий
дощ

3.7.

12:55 - 13:54

Продовжуємо рух по стовпчиках та завершуємо підйом
на хребет Тавпіширка. Привал на хребті.

Хмарно, без
опадів

3.8

14:18 - 15:05

Йдемо по хребту Тавпіширка, рельеф осипний, багато
чорниці.

Хмарно, без
опадів

3.9.

15:20 - 16:05

Спускаємось з хребта до полонини Перенизь вздовж
стовпчиків.

Хмарно, без
опадів

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
Всього 2 день
День 3
17.07.20
18

За Дурнею
(ст.52) - плн.
Рущина

3.3.

3.4.

3.5.

16:25 - 17:15

Рухаємось у бік полонини Рущина.

Хмарно з
проясненням
и

17:30 - 18:35

Проходимо урочище Пекло, та звертаємо наліво до
полонини Рущина. Зупиняємось на ночівлю. Є багато
місця під намети, поряд річка Бистриця Солотвинська (є
можливість покупатись).

Хмарно з
проясненням
и

9 год 20 хв

20,64 км, +1177 м, -954 м

4.1.

8:15 - 9:00

Виходимо з полонини Рущина по червоному маркеру, та
біля вказівника на розгалуженні стежок звертаємо у бік
маршруту зі стовпчиками. Виходимо на основну стежку
між 19 та 20 стовпчиками, та рухаємось далі по них.
Привал на підйомі на гору Кругла. *Майбутнім групам
рекомендуємо шлях від полонини Рущина до р. Лімниця
через Сивулю, як менш енергозатратний (стежки у
кращому стані).

4.2.

9:15 - 10:00

Проходимо гору Кругла, продовжуємо йти по стовпчикам. Хмарно, дощ

10:00 - 10:45

Підіймаємось на гору Кінець Горгану, починається жереб.
На вершині (23 стовпчик) робимо розвідку на стежку, що
йде по хребту. Відмовляємось від плану проходження
Хмарно,
хребту Горган через те, що стежка сильно заросла
короткочасн
(місцями потрібно повзти).
ий дощ

4.4.

11:00 - 12:15

Спускаємось з хребта Горган по стовпчикам. На підході
Хмарно, без
до гори Торган буреломи, стежка місцями губиться у них. опадів

4.5.

12:30 - 13:20

Втратили стежку, опинились лівіше від неї, та деякий час Хмарно, без
витратили на розвідку. Знайшли багато грибів.
опадів

13:40 - 14:25

Вийшли на стежку, що йде лівіше від головної, зі
стовпчиками. Рухаємось по ній у бік гори Явір, де вона
сходиться із головною. Обідаємо на стежці.

Хмарно,
короткочасн
ий дощ

14:55 - 15:35

Проходимо гору Явір. На 29 стовпчику звертаємо на
стежку, що веде до річки Щавник Великий. Не
рекомендуємо ходити цією стежкою, так як вона швидко
закінчується. Рослинність деякий час дозволяє рухатись
по лісу практично без перешкод, та потім починаються
буреломи.

Хмарно,
короткочасн
ий дощ

15:50 - 16:25

Продовжуємо рух псевдо-стежкою. Коли буреломи
частішають, виходимо на русло притоки річки Щавник
Великий, та далі йдемо по руслу. Після броду річки
Щавник Великий, сідаємо на привал.

Хмарно з
проясненням
и

4.9.

16:50 - 17:38

Йдемо по дорозі вздовж річки Щавник Великий. Дорога
декілька разів перетинає річку, та потім йде прямо по її
руслу. Привал після броду річки Лімниця.

Хмарно з
проясненням
и

4.10.

18:00 - 18:50

Вздовж річки Лімниця йдемо по широкій грунтовій дорозі, Ясно, без
якою спокійно проїде машина, за необхідності.
опадів

4.11.

19:00 - 19:50

Проходимо село Дарів, продовжуємо рух дорогою
вздовж річки Лімниця

20:00 - 20:35

Рухаємось вздовж річки Лімниця, на стоянку зупиняємось
на галявині по ліву сторону від дороги, на місці впадання
річки Верхня Яла у Лімницю. На стоянці є стіл з лавами, Ясно, без
дорогою зустрічаємо бесідки.
опадів

9 год 12 хв

23,04 км, +686 м, -1304 м

3.10.

3.11.
Всього за день 3
День 4
18.07.20
18

плн. Рущина
- р. Лімниця

4.3.

4.6.

4.7.

4.8.

4.12.
Всього за день 4

Хмарно,
короткочасн
ий дощ

Ясно, без
опадів

День 5
19.07.20
18

р. Лімниця стоянка за г.
Мала
5.1. Попадя
8:05 - 8:50

Рухаємось з місця ночівлі дорогою вздовж річки Лімниці,
минаємо Бистрицьке лісництво. Привал на місці
об'єднання річок Лімниця та Петрос. Справа від дороги
струмок з питною водою.

Хмарно, дощ

9:05 - 10:00

Йдемо по дорозі вздовж річки Петрос.

Хмарно,коро
ткочасний
дощ

10:15 - 11:00

Продовжуємо рух по дорозі. Справа від дороги червоний
маркер на дереві, та вузька стежка вниз по схилу.
Практично одразу видно місток через одну з приток річки
Петрос, та маркер на протилежному березі. Починаємо
Хмарно, без
підйом на г. Петрос.
опадів

11:15 - 12:00

Йдемо широкою стежкою по червоному маркеру. Багато
білих грибів.

Хмарно з
проясненням
и

12:15 -13:00

Рухаємось по червоному маркеру через траверс гори
Петрос. Багато жеребу та черніки.

Хмарно,
короткочасн
ий дощ

5.6.

13:15 - 14:10

Продовжуємо рух по червоному маркеру, між Петросом
та Попадею робимо обід.

Хмарно,
злива

5.7.

14:45 - 15:35

Рухаємось Східно-Карпатським туристичним шляхом (по
червоному маркеру) на г. Попадя.
Хмарно, дощ

15:50 - 16:38

Хмарно,
короткочасн
Підіймаємось на г. Попадя та робимо привал на вершині. ий дощ

16:50 - 17:35

Спускаємось з гори Попадя. Йдемо доволі повільно
через постійний дощ та слизьке каміння. У суху погоду
швидкість проходження хребта буде вищою.

17:55 - 18:58

Підіймаємось на гору Мала Попадя, та спускаємось вниз
на стоянку на перемичці між горою Мала Попадя та
горою Паренки. Стоянка зручна, рівні площадки під
деревами. Єдиний недолік - до води 800м. За 2-3
переходи можна дійти до стоянки на полонині Плісце (за
горою Паренки), де є туристичний притулок і вода поряд. Хмарно,
При наявності запасу часу на ці переходи рекомендуємо короткочасн
ночувати саме там.
ий дощ

8 год 16 хв

22,46 км, +1413 м, -759 м

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.8.

5.9.

5.10.
Всього за день 5
День 6
20.07.20
18

Хмарно,
короткочасн
ий дощ

Перемичка
між г. Мала
6.1. Попадя та г. 9:30 - 10:15
Паренки - г.
Молода

Виходимо з місця ночівлі по червоному маркеру на гору
Паренки. Привал на вершині 1650м, перед горою
Паренки.

Хмарно,без
опадів

6.2.

10:30 - 11:15

Проходимо гору Паренки та починаємо спуск.

Хмарно,
короткочасн
ий дощ

6.3.

11:20 - 11:50

Спускаємось з гори Паренки на полонину Плісце.

Хмарно, без
опадів

12:20 - 13:05

Вихід від притулку Плісце по синьому маркеру на
траверс г. Грофа. Стежка стає осипною.

Хмарно з
проясненням
и

13:20 - 14:10

Проходимо траверс г. Грофа, минаємо притулок під
Грофою. Виходимо на червоний маркер спуску до р.
Молода.

Хмарно з
проясненням
и

6.4.

6.5.

14:25 - 15:10

Спускаємось стежкою до річки Молода. Коли стежка
спускається зі схилу, стає болотистою. Багато
Хмарно з
рослинності дуже схожої на борщевик. По стежці місцями проясненням
течуть струмки. Обід.
и

15:40 - 16:40

Завершуємо спуск до річки Молода. Міст, який позначено
на карті, відсутній. Проходимо переправу по 2х колодах з Хмарно, без
трекінговими палицями.
опадів

16:55 - 17:40

Йдемо по дорозі вздовж річки Молода. Звертаємо
направо по червоному маркеру до підйому на гору
Молода.

Хмарно,
короткочасн
ий дощ

17:55 -18:40

Підіймаємося на гору Молода. Спостерігаємо велику
зони вирубки лісу та накатані нові дороги, стежка
місцями губиться серед них.

Хмарно з
проясненням
и

18:55 - 19:30

Доходимо до місця стоянки на підйомі на гору Молода (у
місці різкого повороту стежки направо). Поряд джерело.
Через постійні сильні дощі приймаємо рішення частково
змінити маршрут: після полонини Гичова, спускатись у
село.
Хмарно, дощ

7 год 25 хв

16,44 км, +1013 м, -1042 м

7.1.

7:55 - 8:40

Виходимо з місця ночівлі та продовжуємо підйом на
вершину г. Молода.

Хмарно з
проясненням
и

7.2.

8:55 - 9:35

Рухаємось по маркеру. Привал на вершині г. Молода.

Ясно

7.3.

9:50 - 10:35

Розпочинаємо спуск з г. Молода. Привал в зоні лісу.

Ясно

7.4.

10:50 - 11:15

Спускаємось на полонину Солотвинка, та рухаємось у
напрямку г. Гичова. Робимо позаплановий привал, так як
за джерелом зустрічаємо групу Тараса Шандури з
Глобусу.
Ясно

7.5.

11:40 - 12:30

Продовжуємо рух стежкою по червоному маркеру.

Ясно

13:10 - 14:00

Закінчуємо рух по червоному маркеру, та під г. Гичова
переходимо на жовтий. Обід на г. Гичова.

Ясно

7.7.

14:15 - 15:00

На повороті до полонини Гича виходимо на синій маркер.
Дорога болотиста. Привал на г. Кругла.
Ясно

7.8.

15:10 - 15:56

Спускаємось до річки Слобода, привал після броду річки. Ясно

16:20 - 17:10

Рухаємось сільською дорогою вздовж річки Слобода.
Зустрічаємо французьку сім'ю, зупиняємось
переговорити. Заходимо в село Свобода.

Ясно

17:15 - 18:10

Йдемо головною дорогою, зупиняємось у магазині. Дуже
рекомендуємо місцевий домашній сир "Буц" (схожий на
бринзу) та хліб, виготовлений у печі. Вздовж дороги
зустрічаються криниці. Воду із річки пити не
рекомендуємо, в ній багато сміття, та місцеві жителі
миють у ній свої автомобілі.

Ясно

18:20 - 18:49

Заходимо на територію національного парку Синевір,
вхід платний (хоча нас пропустили так), багато сувенірів
та снеків у продажу. Виходимо по дорозі до озера
Синевір. Вечеряємо на озері.

Ясно

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.
Всього за день 6
День 7
21.07.20
18

г. Молода оз. Синевір

7.6.

7.9.

7.10

7.11.

7.12.

19:30 - 19:50

Обходимо озеро з правого боку, та виходимо на жовтий
маркер стежки Лопушне-Синевір. Зупиняємось на
ночівлю по ліву сторону від стежки, біля струмка. По
правилам це заборонено, проте ввечері вже ніхто не

Ясно

турбує. Є невеликі рівні площадки під палатки, проте їх
небагато.
Всього за день 7
День 8
22.07.20
18

8 год 22 хв

23,76 км, +787 м, -1215м

7:50 - 8:35

Виходимо з місця ночівлі у напрямку села Лопушне по
жовтому маркеру. Проходимо вказівник на розвилці
синього та жовтого маркеру.

Ясно

8:50 - 9:40

Йдемо по жовтому маркеру. На шляху перетинається
дуже багато стежок, яких немає на карті. Маркована
стежка місцями губиться. Зайшли в малинові кущі,
вийшли на іншу стежку (не марковану).

Ясно

8.3.

10:00 - 10:45

Рухаємось стежкою у напрямку села. Стали в нагоді
OpenStreetMap карти на телефоні, що продемонстрували
актуальніші дороги та стежки в порівнянні з даними
туристичних карт.
Ясно

8.4.

11:00 - 11:45

Стежка переходить у дорогу. Обідаємо перед заходом в
село Лопушне.

12:15 -13:20

Продовжуємо рух дорогою, купуємо місцеве домашнє
молоко (рекомендуємо). Завершуємо похід на автобусній
зупинці с. Лопушне. Автобус ходить декілька разів на
день, актуальний розклад краще уточнювати у місцевих
Похід завершено :).
Ясно

4 год 9 хв

13,2 км, +216 м, -667 м

оз. Синевір с. Лопушне
8.1.

8.2.

8.5.
Всього за день 8

Ясно

Ясно

