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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 І 100,1 11 10 3-13 січня 

2021 

 

 1.2. Докладна нитка маршруту 

Заявлений маршрут:  

ур.Козьмещик – г.Петрос (рад) (1А) – г.Говерла (1А) – Заросляк – оз.Несамовите – 

г.Туркул (1А) – пол.Туркульська – с.Говерла – с.Луги – с.Богдан – г.Петрос 

Мармароський (1А) – пол.Лисича – г.Піп-Іван Мармароський (рад) (1А) – с.Ділове 

 

Фактичний маршрут:  

Пошуково-рятувальний відділ “Лазещина” - ур.Козьмещик – г.Петрос (рад) (1А) – 

г.Говерла (1А) – Заросляк – оз.Несамовите – г.Туркул (1А) – пол.Туркульська – 

с.Говерла – с.Луги – с.Богдан – г.Петрос Мармароський (30м по горизонталі до 

вершини)  – с. Богдан 
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 1.3. Дані про досвід учасників 

ПІП Рік 

народження 

Обов’язки 

в поході 

Туристський 

досвід 

 
Гаркушина Анна Олексіївна 

1997 керівник, 

завхарч 

3ГУ (Качкар; 

г.Арарат 5137 

м) 

 
Книш Богдана Володимирівна 

1997 літописець

, 

фінансист 

ПВД 
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Павлов Максим Валерійович 

1987 фотограф, 

логіст 

ПВД 

 
Мнацаканян Тигран Едвардович 

1991 завснар ПВД 

 
Лисенко Роман Анатолійович 

1988 медик, 

ремонтник 

ПВД 
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 2. Графік руху та паспорти перевалів 

 2.1. Графік руху 

Дата 
День 

№ 

Ділян

-ка № 
Частина маршруту Час ЧХЧ 

Відстань, км  

(з коеф 1,2) 

Перепа

д висот, 

м 

Метео-

умови 
Опис маршруту 

03.01.21 1 1 

Пошуково-рятувальне 

відділення "Лазещина" 

– пол.Головческа 

8:15 – 10:00 

10:00 – 16:00 

6:45 21,5 +790  сонячно, 

без опадів 

Грунтова дорога, 

подекуди розбитою 

лісовозами, вихід на 

перемичку - вкрита снігом 

стежка. 

04.01.21 

 

2 

 

 

2.1 
пол.Головческа – 

г.Петрос(рад) (1А)  
8:30 – 10:20 

3:50 

 

2,5 +460 похмуро, 

вітер на 

вершині 

Сніжний схил, місцями із 

скельними виступами, 

крутизною 25-35°, 

місцями фірн 
2.2 

г.Петрос(рад) (1А) - 

пол.Головческа 
11:15 – 12:15 

2,5 -460 похмуро 

2.3 
пол.Головческа – 

притулок КБЗ 
14:00 – 15:20  

5,5  +0 похмуро Засніжена (до 30 см) 

ґрунтова стежка.  

05.01.21 

 
3  

3.1 
притулок КБЗ – 

г.Говерла (1А)  
7:50 – 10:45 

5:30 4,3 +530  хмарно, 

сніг, 

туман 

Засніжена стежка (до 30 

см); сніжний схил (до 50 

см) та фірн на фінальному 

злеті на вершину 

3.2 
г.Говерла (1А) – т/б 

Заросляк 
11:20 – 15:25  

4,6 -790 хмарно, 

сніг, від із 

зони лісу 

невеликий 

дощ 

Засніжений схил (30-50 

см). В зоні лісу – стежка 

тала й частково 

обледеніла. 

06.01.21 4 4 
т/б Заросляк – оз. 

Несамовите 
9:30 – 14:30   

4:30 11,2 +480  сонячно Ґрунтова дорога, що 

поступово переходить у 

вкриту снігом і льодом 

стежку. Вище зони лісу 

засніжений схил (до 50 

см).  

07.01.21 5 5 
оз. Несамовите, 

днювання 

  0 0   хуртовина  
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08.01.21 

 
6 

6.1 
оз.Несамовите – 

г.Туркул(1А)  
10:40 – 12:50  

4:15 1,5 +180  хмарно, 

сніг  

Сніг до 1 м до перемички, 

на фінальному злеті до 20 

см, частково фірн. Кут 

схилу до 30° 

6.2 
г.Туркул(1А) – 

пол.Туркульська 
13:20 – 17:25 

2,9 -230  похмуро Схил засніжений, 

подекуди до 1 м снігу, 

крутизна до 20° 

09.01.21 7 7 
пол.Туркульська - с. 

Луги 
9:00 – 15:00 

4:50 18,2 -1060  похмуро з 

прояснен-

ням 

Засніжений жереп, 

глибина до 1 м. Від колиб 

рух частоково засніженою 

ґрунтовою лісовою 

дорогою. Спуск пологий, 

проте затяжний. Від входу 

до КБЗ –асфальтована 

дорога, яка веде у с. Луги. 

10.01.21 8 8 

с. Луги – с.Богдан – 

устя р. Квасний і 

р.Радомир 

7:00 – 12:00 

12.30 – 14.00 

5:10 21,5  0 ясно, 

сонячно  

Нове асфальтове покриття 

до с.Богдан. Вздовж 

р.Квасний грунтова 

розбита дорога 

11.01.21 9 9 

м.н. – пол. під. 

г.Петрос 

Мармароський 

7:30 – 15:45 

6:55 4,8 +720 хмарно з 

прояснен-

нями 

Чагарники й завали.  

12.01.21 10 

10.1 м.н – 1770 м 8:00 – 14:30 

7:15 2,2 +420 похмуро, 

туман 

Засніжений лісовий схил 

із скелястим проявом, з 

виходом на засніжені (до 

1 м) галявини.  

10.2 

1770 м – пол. під. 

г.Петрос 

Мармароський 

14:30 – 16:45 

2,2 -420  похмуро, 

туман, 

сніг 

Назад до полонини 

власними слідами. 

13.01.21 11 11 м.н. – с.Богдан 10:00 – 16:00 
6:30  13,4 -800 похмуро Назад до с.Богдана 

власними слідами. 

           118,8 7340     

*з урахуванням повернення на маршруті власними слідами протяжність маршруту становить 100,7 км 
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 2.2. Паспорт перевалу г.Петрос Чорногірський (1А) 

  

Район хребет які ущелини 

з`єднує 

Назва (рекомендована), 

при необхідності, що 

означає 

висота, 

м 

Категорія складності 

сезон зима міжсезоння 

Карпати Черногірский пол.Головческа 

- пол. Шешул 

г. Петрос (з перемички) 2020  1А  

  

 1. Загальний час проходження: 2 год. 50 хв., радіальний вихід з перемички. 

 2. Витрачено часу на підйом: 1 год. 50 хв. 

 3. Витрачено часу на спуск: 1 год. 00 хв. 

 4. Рухались з одночасною страховкою: - 

 5. Рухались з перемінною страховкою: - 

 6. Влаштовано пунктів страховки: - 

 7. Характеристика підйому та спуску за ділянками: 

ділянки 

шляху (від-

до) 

загальний 

час прохо-

дження 

довжи-

на, м 

кру-

тизна, 

град. 

рельєф час руху зі страховкою кільк. 

організованих 

пунктів 

страховки 
перемінною одночасною 

пол. 

Головческа - 

г. Петрос 

1:40 2500 25-35 сніжно-льодовий 

схил, місцями зі 

скельними 

виступами 

- - - 

г. Петрос - 

пол. 

Головческа 

1:00 2500 25-35 сніжно-льодовий 

схил, місцями зі 

скельними 

виступами 

- - - 

  

 8. При проходженні перешкоди необхідне наступне спеціальне спорядження: 

 a. групове: - 

 b. особисте: кішки, льодоруб/трекінгові палиці 

 9. Рекомендоване місце ночівлі: колиби або влаштування табору на пол.Головческа. 

 10. Перешкоду було пройдено : 04 січня 2021 р.. в поході 1 к.с. 

 11. Метеоумови при подоланні вершини: - 2-7°C, хмарно, вітер на вершині 15-30 м/с. 

 12. Необхідні додаткові умови для організації руху та страховки: - 

 13. Потенційна небезпека та способи забезпечення безпеки: 

 - на сніжному схилі можлива лавинна небезпека, необхідно обрати безпечний 

маршрут руху та інша заходи лавинної безпеки; 

 - на деяких ділянках підйому та спуску - зрив на сніжно-льодовому схилі, 

необхідно рухатись в кішках та з льодорубом/трекпалицями у якості засобу 

індивідуальної страховки. 

 14. ПІП керівника походу: Гаркушина Анна Олексіївна 

 15. Номер маршруткої книги: 7/2020 

 16. Шифр МКК, яка випустила групу: 126-04-30302000 
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 Опис проходження: 

 Від табору першої ночівлі на перемичці рухались по добре визначеній тропі по 

снігу до підніжжя, звідки почали радіальне сходження. З собою мали легкі штурмові 

рюкзаки з утепленням, термосами з гарячим чаєм та легким перекусом-карманкою. 

 Перша частина шляху представляла собою досить пухкий сніг в якому виникла 

необхідність витоптувати сходинки. Після 1/3 частини шляху до вершини вітер 

помітно посилився. Тропа перетворилась на сніжно льодовий покрив зі скельними 

виступами. Кут схилу став більш стрімкий, проте для підйому достатньо кішок та 

трекінгових палиць - маршрут до вершини проходиться досить легко. В деяких 

місцях доводилося перелазити через скельні виступи. 

 На вершині вітер значно посилився та помітно знизилась температура. Необхідно 

брати утеплення, бажано у вигляді штанів самоскидів та теплої пуховки. Від вітру 

можна сховатись в капличці. 

 Загалом в погоду без опадів і значного вітру, з легким рюкзаками та 

використовуючи кішки та трекінгові палиці або льодоруби - сходження на вершину 

досить комфортне. 

 Підйом з перемички до вершини зайняв 1 год. 50 хв. Спуск здійснювали по 

маршруту підйому. З вершини до місця розташування табору зайняло 1 год. 00 хв.  

 

  
Фото 2.1 Маршрут підйому та спуску 
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Фото 2.2 Група на пол.Головческа 

 
Фото 2.3 Група на підйомі до в.Петрос 
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Фото 2.4 Група на останньому етапі сходження 

 
Фото 2.5 Група на вершині г. Петрос 
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Фото 2.6 Маршрут підйому та спуску з вершини г.Петрос 
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 2.3. Паспорт перевалу г.Говерла (1А) 

  

Район хребет які ущелини 

з`єднує 

Назва (рекомендована), 

при необхідності, що 

означає 

висота, 

м 

Категорія складності 

сезон зима міжсезоння 

Карпати Черногірский сідловина 

Петрос -

Говерла - т/б 

Заросляк 

г.Говерла (з притулку) 2061  1А  

  

 1. Загальний час проходження: 5:30 

 2. Витрачено часу на підйом: 2:55 

 3. Витрачено часу на спуск: 2:35  

 4. Рухались з одночасною страховкою: - 

 5. Рухались з перемінною страховкою: - 

 6. Влаштовано пунктів страховки: - 

 7. Характеристика підйому та спуску за ділянками: 

ділянки шляху 

(від-до) 

Зага-

льний 

час 

прохо-

дження 

довжи-

на, м 

крути-

зна, 

град. 

рельєф час руху зі страховкою кільк. 

організованих 

пунктів 

страховки 

перемінною одночасною 

притулок КБЗ - 

початок сідловини 

Говерла-Петрос 

2 год. 4300 5-10 сніжно-

льодовий схил, 

засніжена 

тропа 

- - - 

початок сідловини 

Говерла-Петрос - 

г.Говерла 

55 хв. 20-30 сніжно-

льодовий схил 

- - - 

г.Говерла - межа 

лісу 

1 год. 

40 хв. 

4600 25-35 сніжний схил зі 

скелястими 

виступами; 

засніжена 

стежка 

- - - 

межа лісу - т/б 

Заросляк 

55 хв. 5-10 ґрунтова 

стежка в лісі, 

вкрита льодом 

- - - 

  

 8. При проходженні перешкоди необхідне наступне спеціальне спорядження: 

 a. групове: --- 

 b. особисте: кішки, льодоруб або трекінгові палиці, каска 

 9. Рекомендоване місце ночівлі: табір Заросляк або влаштування табору в лісі 

 10. Перешкоду було пройдено : 05 січня 2021 р.. в поході 1 к.с. 

 11. Метеоумови при подоланні вершини: - 1-7°C, видимість 40-60 м, сніг, вітер 
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 12. Необхідні додаткові умови для організації руху та страховки: --- 

 13. Потенційна небезпека та способи забезпечення безпеки: 

 - при поганій видимості можливий вихід на снігові карнизи 

 - зрив на сніжно-льодовому схилі, необхідно рухатись в кішках та з засобами 

самострахування за допомогою льодоруба або трекінгових палиць; 

 14. ПІП керівника походу: Гаркушина Анна Олексіївна 

 15. Номер маршруткої книги: 7/2020 

 16. Шифр МКК, яка випустила групу: 126-04-30302000 

 

 Опис проходження: 

 О 7:50 вийшли з місця ночівлі. Падає легенький сніг, небо затягнуте хмарами. 

Перша частина шляху – протоптана снігова стежка на схилі, промаркована ледь 

помітними сірими світловідбивними смужками на гілках ялинок. Маркування 

імовірніше для тих, хто спускається до притулку в сутінках. Доки піднімаємося, 

видимість погіршується. Виходимо до вказівника 1845 м по вертикалі. На маршруті 

розташована капличка, де можна сховатися від негоди.  

 На відкритій ділянці схилу вирує вітер, тому одягаємо маски/окуляри. На схилі 

вздовж стежки зліва карнизи, тримаємось праворуч. Загалом підйом від притулку КБЗ 

до вершини зайняв 3 год. 

 .Вершина затянута хмарами, від вітру можна сховатися за сніжними стінками біля 

стели. В умовах поганої видимості знайти стежку на спуск складно, навіть попри те, 

що зі сторони т/б Заростяк тільки-но піднялося декілька груп. Для орієнтування 

використовуємо gps. Спуск – засніжений схил, 10-20 см снігу, деінде проглядаються 

брили каміння. Далі схил крутішає, 25-35, снігу 30-40 см, йдемо з самостраховкою 

льодорубом.  

 Знизу перевального зльотом зустрічаємо групу, що підіймається з т/б Заросляк, з 

якою затримались на спуску на ~1,5 години для консультації щодо підйому, виклику 

рятувальників та допомоги зі спорядженням. 

 Далі рухаємось стежкою по синьому маркеру в бік турбази Заросляк. В зоні лісу 

стежка обледеніла й одночасно розмокла. Проходження в кішках ускладнюють 

коріння, а йти без кішок досить слизько. Рух групи заповільнений, проте згодом 

виходимо до турбази. 

 Спуск з вершини до турбази зайняв 2:30 год. 
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Фото 2.7 Група вийшла на маршрут від притулку КБЗ 

 

 
Фото 2.8 Група біля вказівника 1 км до вершини г. Говерла 
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 Фото 2.9 Стежка на підйом від КБЗ 

 

  
Фото 2.10 Група перед останньою ділянкою підйому 
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Фото 2.11 Група на вершині г. Говерла 
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Фото 2.12 Група на спуску з г.Говерла 

 

   
 Фото 2.13 Стежка до турбази Заросляк 
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Фото 2.14 Лісова стежка на підході до турбази Заросляк 

 

  
Фото 2.15 Зустріч команд т/к Глобус біля турбази Заросляк 
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 2.4. Паспорт перевалу г.Туркул (1А) 

 

Район хребет які ущелини 

з`єднує 

Назва (рекомендована), 

при необхідності, що 

означає 

висота, 

м 

Категорія складності 

сезон зима міжсезоння 

Карпати Черногірский оз.Несамовите - 

пол. Туркулська 

г.Туркул 1933  1А  

  

 1. Загальний час проходження: 4:15 

 2. Витрачено часу на підйом: 1:34 (від оз.Несамовите). 

3. Витрачено часу на спуск: 2 год 40 хв. 

 4. Рухались з одночасною страховкою: - 

 5. Рухались з перемінною страховкою: - 

 6. Влаштовано пунктів страховки: - 

 7. Характеристика підйому та спуску за ділянками: 
  

ділянки шляху 

(від-до) 

загальний 

час 

проходження 

довжина, 

м 

крутизна, 

град. 

рельєф час руху зі страховкою кільк. 

організованих 

пунктів 

страховки 
перемінною одночасною 

оз. Несамовите -  

г. Туркул 

1:35 1500 25-45 сніжно-

льодовий 

схил, зі 

скельними 

виступами 

- - - 

г.Туркул – 

пол.Туркульська  

2:40 2300 10-30 сніжний 

схил, 

високий 

шар снігу 

над 

чагарниками 

- - - 

   

 8. При проходженні перешкоди необхідне наступне спеціальне спорядження: 

 a. групове: --- 

 b. особисте: кішки, льодоруб, снігоступи 

 9. Рекомендоване місце ночівлі: 

 А. зона лісу або оз. Несамовите 48.123, 24.540 (перед вершиною) 

 Б. галявини посеред лісового схилу 48.121, 24.517 (після вершини) або облаштовані 

колиби (з пічками) на полонині 

 10. Перешкоду було пройдено : 08 січня 2021 р. в поході 1 к.с. 

 11. Метеоумови при подоланні вершини: -5-10°C, хмарно, вітер на вершині 15-45 м/с. 

 12. Необхідні додаткові умови для організації руху та страховки: --- 

 13. Потенційна небезпека та способи забезпечення безпеки: 
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 - на сніжному схилі можлива лавинна небезпека, необхідно обирати безпечний 

маршрут руху та інша заходи лавинної безпеки; 

 - на деяких ділянках підйому та спуску – зрив на сніжно-льодовому схилі, необхідно 

рухатись в кішках та з засобами самострахування (льодоруба або трекінгових палиць) 

 14. ПІП керівника походу: Гаркушина Анна Олексіївна 

 15. Номер маршруткої книги: 7/2020 

 16. Шифр МКК, яка випустила групу: 126-04-30302000 

   

 Опис проходження: 

 Вихід з табору був о 10:40. За попередню добу випало до 1 м снігу, тому 

висуваємось одразу у снігоступах. На сідловині снігоступи зняли, далі на вершину 

рухались в кішках із самостраховкою льодорубом. Крутизна схилу може нести в собі 

лавинну небезпеку, в нашому випадку сторона підйому виявилася навітряна, тому 

шар снігу був до 20 см, зустрічалися зафірновані ділянки. 

 Вихід групи на вершину зафіксовано о 12:50. 

 Після спуску з вершини почали траверс схилу в бік пол.Туркульскої. Місцями схил 

перевантажений снігом, необхідно уважно обирати траєкторію руху, аби не наразити 

себе на спуск лавини.  

 Після проходження траверсу, одягнули снігоступи і продовжила рух. Товщина 

снігу 0,5-1 м, стежка не проглядається, рухаємось частково по жеребу. Місце ночівлі 

знайшли на висоті 1700м (координати 48.121, 24.517) о 17:25. На галявині можна 

стати як шатром, так і декількома наметами. Також зручним місцем для ночівлі є 

колиби на полонині, які облаштовані пічками.  

  

  
 Фото 2.16 Вигляд на вершину від оз.Несамовите 
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 Фото 2.17 Вихід до сідловини під г.Туркул 

   

  
Фото 2.18 Група на сідловині перед сходженням на г.Туркул 
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Фото 2.19 Група на підйомі на г.Туркул 

 

 
Фото 2.20 Останній етап сходження на вершину 
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 Фото 2.21 Група на вершині г. Туркул 

  
Фото 2.22 Траверс г. Туркул 
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 Фото 2.23 Місце облаштування табору серед жерепу 

  

  
Фото 2.24 Колиби на пол.Туркульська 

 



26 

 

 2.5. Фото з маршруту проходження 

 
Фото 2.25 Місце старту групи – пошуково-ряткувальний пункт «Лазещина» 

 

 
Фото 2.26 Піднімаємось до пол.Головчеська лісовими стежками 
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Фото 2.27 Група на підході до г.Петрос 

 

 
Фото 2.28 Група переходить від т/б Заросляк до оз.Несамовите 
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Фото 2.29 Група в очікуванні світанку й прояснення, за лічені хвилини перед дньовкою 

 

Фото 2.30 Укріплення табору на час хуртовини 
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Фото 2.31 Група прокладає шлях до пол.Туркульскої 

 

 
Фото 2.32 Вихід до Лугів 
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Фото 2.33 Хайвей до с.Богдан 

 

 
Фото 2.34 Місце стоянки біля устя р.Радомир та р.Квасний 
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Фото 2.35 Група у пошуку стежки на Петрос Мармароський 

 

 
Фото 2.36 Стежка до полонини перед .Петрос Мармароський 
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Фото 2.37 Полонина перед .Петрос Мармароський 

 

 
Фото 2.38 Вихід на гребінь перед г.Петрос Мармароський 
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Фото 2.39 Спуск групи до грунтової дороги в бік с.Богдан 

 

 
Фото 2.40 Фініш грепи в с.Богдан 


