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Додаток № 2 до постанови
Виконкому Федерації

спортивного туризму України
від 27 травня 2002 р. , 

протокол № 23, п. 4

РЕЦЕНЗІЯ

На  звіт  про  гірський  спортивний  похід  першої  категорії  складності,  здійснений
групою під керівництвом Примака Віталія Олександровича в період з 09 до 17 серпня 2013
року в Грузії (Центральний Кавказ). 

Маршрутна книжка № 39/13 видана Київською міською МКК. 

1. Звіт містить (не містить)  усі  розділи, що передбачені  чинними  "Правилами проведення
змагань туристських спортивних походів". *

2.  Маршрут,  пройдений  командою,  відповідає  (не  відповідає)  погодженому з  маршрутно-
кваліфікаційною комісією. *

3. Терміни проходження локальних перешкод відповідають (не відповідають) погодженому з
маршрутно-кваліфікаційною комісією. *

4.  Тактика  проходження  локальних  перешкод  відповідає  (не  відповідає)  перешкоді  та
обставинам. *

5.  Заходи  забезпечення  безпеки  (страховка  та  ін.  )  відповідають  (не  відповідають)
перешкодам та обставинам. *

6. Матеріали звіту підтверджують (не підтверджують) проходження локальних перешкод та
маршруту взагалі усіма учасниками походу, за виключенням: ___________________________
________________________________________________________________________________

7.  Телеграфні  повідомлення  про  проходження  контрольних  пунктів  відправлені  (не
відправлені) у встановлені терміни. *

8.  Особливі  зауваження  (наводяться  зауваження  по  п.  п.  1-7  Рецензії,  а  також  інші
зауваження):
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ВИСНОВКИ: 1. Маршрут, що пройшла група у поході,  відповідає (не відповідає) першій
категорії складності. 

2.  Керівнику  та  учасникам  походу  можуть  (не  можуть)  бути  видані  довідки  про  залік
спортивного походу. *

Рецензент, член Київської міської МКК

__________________ ( Клипач Олександр Миколайович )
      (підпис)                             (прізвище, ініціали)

"____" ___________ 201 ___ р. 

_______________________________
*) У пунктах з позначкою (*) викреслюється непотрібне. 
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1. Довідкові дані про туристський спортивний похід

1.1. Організація, що проводила похід:
З 09 по 17 серпня 2013 року групою туристів міста Києва (студентський туристський
клуб "Скіфи" Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана) був
здійснений  гірський  туристський  спортивний  похід  першої  категорії  складності  по
Центральному  Кавказу  (Сванетія)  у  межах  Местійського  муніципалітету  краю
Самегрело і Земо-Сванеті та Лентехського муніципалітету краю Рача-Лечхуми і Квемо-
Сванеті Грузії. 

1.2. Параметри походу:

Вид
туризму

Категорія
складності

походу

Протяжність
активної частини

походу, км

Тривалість
Термін

проведенняЗагальна
Ходових

днів

гірський перша 123 км 9 днів 8, 5 днів серпень 2013 р. 

1.3. Маршрут був пройдений за таким маршрутом;
с. Мазері – ущ. Долра – льодовик Ушба (рад. ) – ущ. Долра – с. Мазері – пер. Гулі (н/к,
2960) – Гулійський відріг (траверс) – пер. Гулічала Верхня (1А, 3300) – пер. Гульба-1
(Гуль-1) (1А, 3320) – оз. Корульді – м. Местіа – с. Чвабіані – хр. Загарі – с. Адіші – ущ.
Адішчала – пер. Чхундер (Чхундеро) (н/к, 2720) – ущ.  Чалдесчала – льодовик Зарешо-
Халде – пер. Каретта (1А, 3050) – ущ. Інгурі – льодовик Шхара (рад. ) – громада Ушгулі
– пер.  Горваші (н/к, 2899) – Сванетський хребет – пер. Латпарі (н/к, 2831) – с. Чвелпі. 

1.4. Список учасників походу
№№
з/п

Прізвище, ім'я Обов'язки
Дата 

народження
Туристський досвід

1
Примак Віталій 
Олександрович

керівник        19.10.1959

Центр. Кавказ гірський
5 к. с. (у), 
Центр. та Зах. Кавказ 
гірський 2 к. с. (к)

2
Пастухова Дар'я 
Володимирівна

хронометрист 
фотограф

31.01.1994 ПВД

3
Кравець Віталій 
Валерійович

відпов. за газове 
обладнання

03.04.1993
р. Серет водний 
1 к. с. (у)

4
Журба Лідія 
Вячеславівна

виконуючая 
обов’язки лікаря

14.02.1993 ПВД

5
Власко Павло 
Вікторович

учасник            12.07.1991
Зах. та Центр. Кавказ 
піший 2 к. с. (у)

6
Халанський Ілля 
Артурович

учасник 26.02.1992 ПВД

7
Бреус Павло 
Володимирович

ремонтник 14.07.1995
р. Серет водний 
1 к. с. (у)

8
Музира Євген 
Миколайович

фотограф 08.03.1984
Зах. та Центр. Кавказ 
піший 2 к. с. (у)

9
Макаренко Олександр
Сергійович

костровий      09.07.1984
Зах. та Центр. Кавказ 
піший 2 к. с. (у)

1.5.  Місцезнаходження  звіту  -  студентський  туристичний  клуб  "Скіфи"  КНЕУ  ім.  В.
Гетьмана. 
Під час походу був  знятий 3 серійний документальний фільм "Чарівними куточками
Сванетії" (студія "Віталтурфільм"), який також зберігається в туристичному клубі. 

1.6.  В похід група випускалася в Київській міській МКК. 
Шифр МКК:  126-00-55554000.                                                                                              4
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2. Організація туристського спортивного походу

2.1. Загальна мета походу:
Метою подорожі було пройти гірський похід 1 категорії складності в Сванетії, а

також відвідати наступні цікаві об'єкти:
- водоспад Ушба;
- льодовик Ушба;
- м. Местіа (музей Михайла Хергіані);
- с. Чвабіані (громади Мулахі);
- с. Адіші (громади Іпарі);
- села громади Ушгулі (церква Ламарія, автентичний сванський будинок-музей);
- м. Кобулеті (відпочинок на морі);
- м. Батумі (Батумський ботанічний сад, канатна дорога на г. Ферія, старе місто,

набережна);
- м. Сурамі (середньовічна фортеця) (проїздом);
- м.  Тбілісі  (центр  міста,  парк  "Ріці",  канатна  дорога  до  фортеці  Нарікала,

фунікулер на г. Мтацмінда та інше). 

2.2. Під'їзди та від'їзд з маршруту. 
До початку маршруту летіли літаком Київ–Кутаїсі (авіакомпанія Wizz Air), а далі

мікроавтобусом до с. Мазері з заїздом у м. Местіа, де залишили заброску (тел. водія з м.
Зугдіді в Грузії 551-97-21-21 звати Лаша) за 350 ларі. 

Долари на ларі міняли в м. Зугдіді. Там же купили дві сім-картки для мобільного
зв’язку. 

Після закінчення маршруту їхали мікроавтобусом з с. Чвелпі (тел. водія Сосо 598-
45-53-08) за 200 ларі до м. Кутаїсі, а з Кутаїсі до м. Кобулеті взяли 2 машини таксі за
150 ларі разом. 

Проїзд по м. Кобулеті (маршрутка №1 – по 40 тетрі), до м. Батумі – 1, 50 ларі. 
З м. Кобулеті до м. Тбілісі їхали маршруткою по 16 ларі з чоловіка. 
З м. Тбілісі до аеропорту м. Кутаїсі – маршруткою по 10 ларі з чоловіка. 

2.3.   Аварійні виходи з маршруту і його запасні варіанти. 
Так  як  початок  підйому  та  кінець  спуску  з  перевалів  співпадав  з  населеними

пунктами, аварійним сходом з маршруту було повернення до попереднього, або спуск
до наступного населеного пункту. 

Був  запланований запасний варіант проходження:  замість  пер.  3050 (1А) -  пер.
Чхундер (н/к, 2720). 

2.4. Зміни маршруту та його причини. 
2.4.1.  Ділянку маршруту  (ущ.  Адішчала  -  пер.  3050 (1А)  -  льодовик  Зарешо-Халде)

пройшли заявленим запасним варіантом (ущ. Адішчала - брід через р. Адішчала
- пер. Чхундер (н/к, 2720) - ущ. Халдесчала - льодовик Зарешо-Халде). Причина
зміни - напередодні та вранці йшов дощ, була низька хмарність, тому вирішили
йти більш легшим шляхом. Погода наладилася, коли ми вже почали підйом на
перевал. 

2.4.2.  Ділянку маршруту (пер. Латпарі  (н/к,  2831) -  с.  Мамі) пройшли за маршрутом
(пер. Латпарі (н/к, 2831) - с. Чвелпі). Причина зміни - з перевалу до с. Чвелпі
веде грунтова дорога, по якій можна йти й вночі, але головна причина в тому, що
завдяки  місцевим мисливцям по телефону  ми домовилися  з  водієм Сосо  про
маршрутку до м. Кутаїсі, яка чекала нас в селі. 

2.5. Відомості про проходження маршруту кожним учасником. 
Всі учасники групи повністю пройшли весь маршрут. 
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3. Графік руху

Д
ні

 в
 д

ор
оз

і

Дати
№

ділянки
денного
переходу

Ділянка шляху
(від - до)

Про-
тяж-
ність

км

Час в
доро

зі
год:
хв.

Характер шляху, перешкоди
Метео-
умови

Примітка

1 2 3 4 5 6 7 8 9
08.08 м. Київ – м. Кутаїсі Літак

м. Кутаїсі – с. Мазері
(громади Бечо)

6:00 Мікроавтобус
ночівля перед хостелом

«Ушба» на галявині
(воду беремо в хостелі)
(висота ночівлі 1600)

1 09.08 1 с. Мазері –
прикордонна застава

8
(рад. )

2:05 грунтова дорога, стежка радіальний вихід, 
через 40 хв. нарзан,

церква
2 прикордонна застава

– льодовик Ушба
4

(рад. )
2:25 стежка, льодовик покритий

середнім та крупним камінням
сонячно,

+25°С
крутий набір висоти

3 льодовик Ушба –
прикордонна застава

4
(рад. )

1:05 льодовик покритий середнім та
крупним камінням, 

стежка

сонячно крутий скид висоти

4 прикордонна застава
– с. Мазері

8
(рад. )

1:50 стежка, грунтова дорога сонячно ночівля перед хостелом
«Ушба» на галявині

(воду беремо в хостелі)
(1600)

2 10.08 1 с. Мазері – 
с. Багвданарі – 

с. Гулі (розвалини)

5 1:50 грунтова дорога сонячно воду можна набрати в
річці поруч з
розвалинами

2 с. Гулі – пер. Гулі
(н/к, 2960)

4 6:15 стежка, круті трав’янисті схили сонячно крутий набір висоти.
Перед кошарою треба

йти праворуч на гору. Є
джерело (по стежці за

кошарою (50 м)



3 пер. Гулі – траверс 
Гульського відрогу - 
місце ночівлі перед 
пер. Гулічала Верхня

2, 5 3:25 середній та крупний кам’яний
осип, сніжники

вітер,
сонячно

траверс, крутий набір
висоти, ночівля на

скельно-осипній поличці
перед 

пер.  Гулічала Верхня. 
Воду топимо з снігу
(висота ночівлі 3300)

3 11.08 1 м. н. – пер. Гулічала 
Верхня (1А, 3300)

0, 5 0:10 мілкий та середній осип вночі – 3°С,
вранці +10°С

сонячно

траверс Гульського
відрогу по південному

схилу
2 пер. Гулічала Верхня

– пер. Гульба-1 
(1А, 3300)

1 1:10 мілкий та середній «живий» осип,
сніжник

сонячно траверс Гульського
відрогу по південному

схилу, круті схили, скид
та набір висоти

3 пер. Гульба-1 – 
траверс Гульського 
відрогу –
оз. Корульді

3 1:40 мілкий та середній «живий» осип сонячно траверс Гульського
відрогу по гребню та

південному схилу, круті
схили, скид висоти

4 оз. Корульді – 
«Местійський 
кругозор» - 
м. Местіа

9 3:30 грунтова дорога сонячно серпантин, ночівля на
галявині біля

водорозподільної
системи на краю

сільськогосподарських
городів біля м. Местіа
(висота ночівлі 1520)

4 12.08 1 м. н. – м. Местіа 1 0:15 гравійна та асфальтована дорога сонячно

2 м. Местіа – музей 
Михайла Хергіані – 
центр м. Местіа

2
(рад. )

1:00 гравійна та асфальтована дорога сонячно екскурсія до музею,
куштування нарзану

(нижче музею за
школою)

3 м. Местіа – 
с. Чвабіані (громади 
Мулахі) – церква

11 2:30 асфальтована та гравійна дорога сонячно



4 с. Чвабіані – м. н. 2 0:40 стежка сонячно ночівля на галявині на
схилі хребта 

(висота ночівлі 1880)
5 13.08 1 м. н. – с. Адіші 

(громади Іпарі)
8 4:40 стежка, гравійна дорога, стежка вранці +15°С

гроза, дощ
крутий підйом по стежці

до нової гравійної
дороги

2 с. Адіші – 
ущ. Адішчала

5 1:50 стежка хмарно,
невеликий

дощ

ночівля на стоянці не
доходячи до броду через

річку Адішчала 
(висота ночівлі 2120)

6 14.08 1 м. н. - брід 1 0:20 стежка, 
брід (глибина 50 см, сильна течія)

вранці +15°С
t°води +6°С

хмарно

брід стінкою по 
3 чоловіка

2 брід – пер. Чхундер 
(н/к, 2720) 

3 1:30 болотиста місцевість, купини,
грунтова дорога

перемінна
хмарність

3 пер. Чхундер – 
долина Халдесчала

3 0:55 стежка сонячно

4 долина Халдесчала –
льодовик Зарешо-
Халде – м. н. 

6 3:40 стежка, середній та крупний
кам’яний осип, льодовик

покритий середнім та крупним
камінням, бічна морена

сонячно сходимо з маркованої
стежки у напрямку до

льодовика, нарзан через
0:35). Рухатись краще

ближче до річки. 
Крутий підйом на
лівобережну бічну

морену та крутий спуск
з морени. Ночівля за

струмком між мореною
та схилом на підвищені

(висота ночівлі 2520)
7 15.08 1 м. н. – пер. Карета 

(1А, 3050)
3 2:20 трав’янисто-осипний схил вночі – 3°С,

вранці +7°С
сонячно

крутий підйом правим
(орографічно) бортом

долини



2 пер. Карета – 
ущ.  Накарвалісгеле 
– р. Інгурі

6 3:20 трав’янисто-осипний схил, зарості
рододендрону, стежка

сонячно крутий спуск до нарзану,
далі трав’янисті схили,
зарості рододендрону.

Ночівля в долині Інгурі
(висота ночівлі 2200)

8 16.08 1 м. н. – льодовик 
Шхара

3 1:20 грунтова дорога, стежка вранці +9°С
сонячно

радіальний вихід

2 м. н. – церква 
Ламарія в с. Жібіані 
(громади Ушгулі)

6 1:20 грунтова дорога, 
брід (глибина 30 см, повільна

течія)

сонячно брід через річку
Накарвалісгеле
індивідуально, 

екскурсія до церкви
3 с. Жібіані – с. 

Чвібіані – с. Чажаші –
с. Муркмелі

3 1:10 грунтова дорога сонячно екскурсія до музею в 
с. Чвібіані, 

в с. Чвібіані є кафе
4 с. Муркмелі – 

ур. Гвібарі
3 1:40 стежка сонячно крутий підйом, ночівля в

урочищі Гвібарі 
(висота ночівлі 2620)

9 17.08 1 ур. Гвібарі – пер. 
Горваші (н/к, 2899)

2 1:05 стежка вранці +7°С
похмуро

крутий підйом

2 пер.  Гарваші – 
Сванетський хребет 
(3200) – пер. Латпарі
(н/к, 2830)

7 3:05 стежка сонячно стежка йде по хребту з
підйомами та спусками

3 пер. Латпарі – 
с. Чвелпі

11 3:25 грунтова дорога сонячно спуск по нескінченому
серпантину

4 с. Чвелпі – 
м. Лентехі – 
м. Кутаїсі – 
м. Кобулеті

похмуро,
злива

мікроавтобус 
(тел. Сосо з с. Чвелпі

598-45-53-08), в Кутаїсі
пересіли на два таксі

(так дешевше ніж нам
пропонували за
мікроавтобус)

18.08 м. Кобулеті злива відпочинок на морі



19.09 м. Кобулеті –
м. Батумі – 
м. Кобулеті

сонячно,
злива

екскурсія половини
групи до Батумського

ботанічного саду,
канатної дороги на 

г. Ферія, старого міста та
набережної

20.08 м. Кобулеті – 
м. Батумі –
м. Кобулеті

сонячно екскурсія другої
половини групи до

Батумського ботанічного
саду, канатної дороги на 
г. Ферія, старого міста та

набережної
21.08 м. Кобулеті сонячно відпочинок на морі

22.08 м. Кобулеті –
м. Тбілісі

сонячно мікроавтобус, екскурсія
по Тбілісі, канатна
дорога до фортеці

Нарікала, фунікулер на г.
Мтацмінда

23.08  м. Тбілісі – 
аеропорт «Кутаїсі»

сонячно мікроавтобус

аеропорт «Кутаїсі» – 
аеропорт "Жуляни" 
м. Київ

сонячно літак

10

Всього пройдено в поході – 123 км



4. Фотозвіт про похід та картографічний матеріал

1 день - 09.08.2013 р. 
с. Мазері - ущелина Долра – льодовик Ушба - с. Мазері (радіально). 

Протяжність - 12 км (радіально). Набор та скид висоти - 1000 м. 

Мал. 1. с. Мазері - ущ. Долра - льодовик Ушба (масштаб 1: 50 000). 

11

8-9.08
 

прикордонна 
застава
 

нарзан
 



Фото 1. Група в ущ. Долра на початку маршруту

Фото 2. Міст через р. Долра біля прикордонної застави

12

льодовик Ушба
 



Фото 3. Водоспад Ушба
13



Фото 4. Група на льодовику Ушба

Фото 5. Прикордонна застава в ущелині Долра

14

г. Ушба (4710) 



Фото 6. Місце ночівлі біля с. Мазері

2 день - 10.08.2013 р. 
с. Мазері - ущелина Гулічала - пер. Гулі (н/к, 2960) - траверс Гульського

відрогу - пер. Гулічала Верхня (1А, 3300). 
Протяжність - 11, 5 км. Набор висоти - 1700 м. 

3 день - 11.08.2013 р. 
пер. Гулічала Верхня (1А, 3300) - пер. Гульба-1 (1А, 3320) - оз. Корульді - м.

Местіа. 
Протяжність - 13, 5 км. Набор висоти - 100 м. Скид висоти - 1900 м. 

             
Фото 7. Ущ. Гулічала у напрямку на пер. Гуль                             15

пер. Гуль (н/к, 2960)

с. Гуль (розвалини)

г. Ушба (4710) 

пер. Гулічала Верхня 



Траверс Гульського відрогу (пер. Гуль (н/к, 2960), 
пер. Гулічала Верхня (1А, 3300), пер. Гульба-1 (1А, 3320), оз. Корульді)

Паспорт траверсу. 

16

  7

район хребет назва які ущелини
з’єднує

висо-
та
(м)

координати 
(WGS-84)

категорія 
складності

сезон зима

Ц. Кавказ Гульський пер. Гуль (н/к), 
пер. Гулічала 
Верхня (1А), 
пер. Гульба-1(1А)

р. Гулічала - 
ущ. Пішкеурі 
(оз. Корульді)

3320 пер. Гулічала Верх. 
43°5'50. 690000''N 
42°40'46. 580000'' E

000 '' Eпер. 
Гульба-1
43°6'0. 400000''N
42°41'0. 310000''E

1А-1Б 1Б

1. Загальний час проходження: 6:25 від пер. Гуль до оз. Корульді 
(16:10 від с. Гуль до м. Местіа). 

2. Затрачено часу на підйом:     4:45, перепад висот 360 м. (від пер. Гуль)
(9:10, перепад висот 1400 м. (від с. Гулі) 

3. Затрачено часу на спуск:        1:40, перепад висот 600 м. (до озер Корульді)
(5:10, перепад висот 1800 м. до м. Местіа)

4. Рухались з одночасною страховкою: -
5. Рухались з поперемінною страховкою: -
6. Організовано пунктів страховки: - 

7.     Характеристики під’йому та спуску по ділянкам (відмітити ділянки з максимальною              
крутизною схилу):

ділянка шляху (від - до) загальний
час проход

ження
(год:хв)

дов
жина

(м)

крутизна
(град. )

перепад
висоти 

(м) рельєф

час руху з страховкою
(год:хв)

кількість
організованих
пунктів стра-

ховки 
поперемін-

ною
одночас-

ною

с. Гуль - пер. Гуль 6:15 4000 30 - 40 1040 трав’янисті схилі

пер. Гуль – пер. Гулічала 
Верхня (м. н. за 500 м від 
перевалу на скельній поличці)

3:35 3000 0 - 40 340 середній та
крупний осип,

сніжник

пер. Гулічала Верхня  –
пер . Гульба-1

1:10 1000 0 - 30 100 мілкий «живий»
осип, сніжник

пер. Гульба-1 – оз. Корульді 1:40 3000 0 - 30 600 мілкий «живий»
осип

оз. Корульді – м. Местіа 3:30 9000 10 - 20 1280 грунтова дорога

  8. При проходженні перевалу необхідне наступне спеціальне спорядження: 
- групове: мотузка 30 м (10 мм) - 1 шт. 
- індивідуальне: льодоруб (трекінг. палиці) - 1-2 шт. 

каска - 1 шт. 
  9. Рекомендовані місця для ночівлі:  з південної сторони відрогу перед пер. Гулічала Верхня на 

скельних полицях або на перевалі (вода з сніжників). 
10. Траверс пройдено: 10-11 серпня 2013 р. 
11. Метеоумови при проходженні траверсу: сонячно;  температура: вдень +10 – +20 ºС , вночі – 4 ºС. 
12. Керівник походу: Примак Віталій Олександрович . 
13. Маршрутна книжка: № 39/13. 
14. МКК: київська міська МКК, шифр 126-00-55554000. 



 
Мал 2. Гульський відріг. Пер. Гуль (н/к), пер. Гулічала Верхня (1А), 

(масштаб 1: 50 000)
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 пер. Гульба -1, 
       (1А, 3320)

оз. Корульді

11.08
 

пер. Гуль (н\к, 2960)

пер. Гулічала 
Верхня (1А, 3300)

10.08
 

музей

нарзан

оз. Корульдіоз. Корульді
ХХ

Х Х



       
Фото 8. Група на пер. Гуль (н/к, 2960)

    
Фото 9. Початок траверсу Гульського відрогу с пер. Гуль. 

18

мабуть так легше

г. Тетнульд (4869)



Фото 10. Ночівля біля перевалу Гулічала Верхня

                                        
Фото 11. Вид на пер. Гулічала Верхня та Гульба-1 з місця ночівлі              19

пер.  Гульба-1 (1А) 3320
м

пер. Гуль

Сванетський хребет

пер.  Гулічала Верхня (1А) 
3300 м

г. Гуль (2926)



                            Фото 12. Вид на вершини Безенгійської Стіни з місця ночівлі  

                                         
Фото 13. Група на пер. Гулічала Верхня (1А, 3300)

г. Ушба (4710)

г. Дихтау (5205)

г. Чатинтау (4412)

пік Шота Руставелі (4960)

г. Гестола (4860) г. Тетнульд (4869)

г. Шхара (5068)

пер. Мазері 
(3А, 3650)



20

                              Фото 14. Вид с пер. Гулічала Верхня в бік озер Корульді

м. Местіа
 

озера Корульді
 

с. Чвабіані 
с. Адіші

пер. Гуль

10. 08

пер.  Гулічала Верхня (1А) 
3300 м

Сванетський хребет
 

г. Чуткара (3562)г. Шода (3609)г. Дихтау (5205)



Фото 15. Вид с Гульського відрогу в бік пер. Гуль                            21

                                      
Фото 16. Вид на льодовик Чалаат 

льодовик Чалаат
 

Головний Кавказький хребет
 



з пер. Гульба-1 (1А, 3320, одностороннє сходження)                    22

   
Фото 17. Вид с Гульського відрогу в сторону г. Ушба

                        г. Ушба 
південна (4710)      північна (4694)

г. Чатинтау (4412 )

пік Кавказу (4280)

пер. Гулічала Верхня

пер. Гульба-1
г. Ушба



Фото 18. Вид на Гульський відріг зі сторони спуску                      23

Фото 19. Вид на Гульський відріг від озер Корульді

пер. Гульба-1
пер. Гулічала Верхня

10. 08

Канатна дорога

Хребет Загарі



Фото 20. Вид на м. Местіа з місця ночівлі                               24
4 день - 12.08.2013 р. 

м. Местіа - с. Чвабіані (громади Мулахі). 
Протяжність - 16 км ( в т. ч. 2 км радіально). 

Набор висоти - 440 м. Скид висоти - 80 м. 

Мал 3. м. Местіа - с. Чвабіані (громади Мулахі), 
(масштаб 1: 100 000)

Фото 21. Музей Михайла Хергіані в м. Местіа

11.08
 

12.08
 

музей 

нарзан

 
нарзан

 

канатна дорога

 

громада Мулахі

 



25

Фото 22. Пам’ятник Михайлу Хергіані в м. Местіа

Фото 23. Музей Михайла Хергіані в м. Местіа



26

Фото 24. Сучасна старовинна Местіа

Фото 25. Центр м. Местіа. Пам’ятник цариці Тамарі



27

Фото 26. Міст через річку Местіачала в м. Местіа

Фото 27. Дорога до верхньої станції канатної дороги в м. Местіа та до громади
Мулахі та верхів’їв ущ. Інгурі



28

Фото 28. Церква ХІ ст. в с. Чвабіані

Фото 29. Місце ночівлі над с. Чвабіані



29

Фото 30. Вид на г. Ушба з місця ночівлі

5 день - 13.08.2013 р. 
с. Чвабіані (громади Мулахі) - с. Адіші (громади Іпарі) - ущ. Адішчала. 

Протяжність - 13 км. 
Набор висоти - 600 м. Скид висоти - 360 м. 

г. Ушба (4710)

пер. Каретта (1А,
3050)

брід

 

пер. Чхундер
(н/к, 2720)

 

12.08
 

13.08
 

14.08
 

Х
 

Х
 

брід

 

нарзан

 нарзан

 

нарзан

 

пер. Гуль

 

пер. Гульба-1

 

пер. Гулічала
Верхня

 
г. Гуль (2926)



Мал 4. с. Чвабіані (громади Мулахі) - с. Адіші (громади Іпарі) - пер. Чхундер
(н/к, 2720) - ущ. Халдесчала - льодовик Зарешо-Халде (масштаб 1: 100 000)  30

Фото 31. Підйом на хребет Загар

Фото 32. Стежка вздовж ущелини Адішчала до с. Адіші



31

Фото 33. Вид на с. Адіші (громади Іпарі)



Фото 34. Місце ночівлі в ущ. Адішчала
32

6 день - 14.08.2013 р. 
ущ. Адішчала - пер. Чхундер (н/к, 2720) - ущ. Халдесчала - льодовик

Зарешо-Халде. Протяжність - 13 км. 
Набор висоти - 1000 м. Скид висоти - 520 м. 

Фото 35. Переправа першої трійки через річку Адішчала



Фото 36. Переправа третьої трійки через річку Адішчала                33

Фото 37. Вид на льодовик Лардаад з стежки на пер. Чхундер

Фото 38. Група на пер. Чхундер (н/к, 2720)

льодовик Лардаад
 

льодовик 
Лардаад
 



34

Фото 39. Вид на долину Адішчала з пер. Чхундер

Фото 40. Вид на долину Халдесчала зі спуску з пер. Чхундер

13.08
 

с. Адіші
 

г. Каретта (3524)
пер. Каретта

(1А, 3050)

г. Шхара (5068)

3142 хр. Мафкрені
 

с. Адіші
 

оз. Церковне
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Фото 41. Вид на льодовик Зарешо-Халде та підйом на пер. Каретта
з долини річки Халдесчала

                                              

14. 08

г. Каретта (3524)

г. Шхара (5068)

пер. Каретта (1А,
3050)

льодовик Зарешо-Халде



Фото 42. Льодовик Зарешо-Халде
36

Фото 43. Проходження нижньої частини льодовика Зарешо-Халде

                       
Фото 44. Місце ночівлі біля бокової морени льодовика Зарешо-Халде

7 день - 15.08.2013 р. 

льодовик Зарешо-Халде
 

Безенгійська стіна



ущ. Халдесчала - пер. Каретта (1А, 3050) - ущ. Накарвалісгеле - ущ. Інгурі.
Протяжність - 9 км. 

Набор висоти - 530 м. Скид висоти - 850 м.                          37
Перевал Каретта (1А, 3050)

Паспорт перевалу. 

район хребет назва які ущелини
з’єднує

висо
та
(м)

координати 
(WGS-84)

категорія 
складності
сезон зима

Ц. Кавказ Каретта пер. Каретта р. Халдесчала - 
ущ. Накарвалісгеле
- ущ. Інгурі

3050 42°58'7. 790000 '' N
43°2'23. 540000 '' E

1А

1. Загальний час проходження: 8:45 від нарзану в долині Халдесчала до ущ. Інгурі 

2. Затрачено часу на підйом:     5:25, перепад висот 800 м. 

3. Затрачено часу на спуск:        3:20, перепад висот 850 м. 

4. Рухались з одночасною страховкою: -

5. Рухались з поперемінною страховкою: -

6. Організовано пунктів страховки: -

7.     Характеристики під’йому та спуску по ділянкам (відмітити ділянки з максимальною              
крутизною схилу):

ділянка шляху (від - до) загальний
час проход

ження
(год:хв)

дов
жина

(м)

крутизна
(град. )

перепад
висоти 

(м) рельєф

час руху з страховкою
(год:хв)

кількість
організованих
пунктів стра-

ховки 
поперемін-

ною
одночас-

ною

нарзан в долині Халдесчала – 
льодовик Зарешо-Халде

1:55 2500 10 - 30 250 середнє та
крупне каміння

льодовик Зарешо-Халде – 
місце ночівлі (за струмком між 
мореною та схилом на 
підвищені (2520 м))

1:10 1500 0 - 45 50 льодовик
вкритий середнім

та крупним
камінням, бічна

морена,
трав’янистий

схил
м. н. - пер. Каретта 2:20 3000 20 - 40 530 трав’янисто-

осипний схил

пер. Каретта – 
ущ. Накарвалісгеле (нарзан)

0:50 1000 30 - 45 трав’янисто-
осипний схил

ущ. Накарвалісгеле  –
 ущ. Інгурі

2:10 5000 10 - 30 трав’янисто-
осипний схил,

зарості
рододендрону,

стежка

8. При проходженні перевалу необхідне наступне спеціальне спорядження: 
- індивідуальне: льодоруб (трекінг. палиці) - 1-2 шт. 

каска - 1 шт. 
9. Рекомендовані місця для ночівлі:  за лівобережною боковою мореною (за струмком між 

мореною та схилом на підвищені). 
10. Перевал пройдено: 15 серпня 2013 р. 
11. Метеоумови при проходженні траверсу: сонячно;  температура: вдень +10 – +20 ºС , 

вночі – 3 ºС. 
12. Керівник походу: Примак Віталій Олександрович . 
13. Маршрутна книжка: № 39/13. 
14. МКК: київська міська МКК, шифр 126-00-55554000. 
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Мал 5. Пер. Каретта (1А, 3050)  (масштаб 1: 50 000)                        39

пер. Каретта (1А, 3050)

Накарвалісгеле

14.08

Х

16.08

15.08



                                      

Фото 45. Вид на пер. Каретта зі сторони підйому

                            Фото 46. Вид на долину Халдесчала з пер. Каретта  

пер. Каретта (1А, 3050)

льодовик Зарешо-Халде
 

г. Каретта (3524)

г. Тетнульд (4869)

хребет Лаірлі

г. Ушба (4710)

пер. Чхундер (н\к, 2720)

пер. 3050 (1А)
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Фото 47. Група на пер. Каретта (1А, 3050). Вид на г. Тетнульд

г. Шхара (5068)

г. Тетнульд (4869)



Фото 48. Група на пер. Каретта (1А, 3050). Вид на г. Шхара                41

Фото 49. Вид на пер. Каретта з ущ. Накарвалісгеле від нарзану

                                      

пер. Каретта (1А, 3050)

пер. Каретта (1А, 3050)



Фото 50. Вид на пер. Каретта з ущ. Накарвалісгеле                        42

Фото 51. Зарості рододендрону в ущ. Накарвалісгеле

Сванетський хребет
 

громада Ушгулі
 



Фото 52. Вид на ущ. Інгурі з ущ. Накарвалісгеле                             43

                                      
Фото 53. Вид на г. Шхара з ущ. Інгурі     

8 день - 16.08.2013 р. 
ущ. Інгурі - підніжжя льодовика Шхара (рад. ) - громада Ушгулі (с. Жібіані,
с. Чвібіані, с. Чажаші, с. Муркмелі) - урочище Гвібарі. Протяжність - 15 км.

Набор висоти - 620 м. Скид висоти - 200 м. 

Фото 54. Група у верхів’ях ущ. Інгурі  

г. Шхара (5068)

15.08
 

г. Шхара (5068)

льодовик Шхара



44

   

Фото 55. Церква Ламарія (ХІ ст. ) в с. Жібіані (громади Ушгулі)

Фото 56. Група в с. Жібіані (громади Ушгулі)     



45

Фото 57. В приватному автентичному сванському будинку-музеї в с. Чвібіані
(громади Ушгулі)     

г. Шхара (5068)г. Шхара (5068)

с. Чвібіані

с. Жібіані

церква Ламарія



Фото 58. Вид на с. Чвібіані та с. Жібіані (громади Ушгулі)                   46  

Фото 59. Вид на с. Чажаші (громади Ушгулі)     

Фото 60. Вид на с. Муркмелі (громади Ушгулі)     
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Фото 61. Підйом на пер. Горваші     

Фото 62. Підйом на пер. Горваші  від місця ночівлі в урочищі Гвібарі   

9 день - 17.08.2013 р. 
урочище Гвібарі - пер. Горваші (н/к, 2899) - Сванетський хребет (3200) -

пер. Латпарі (н/к, 2830) - с. Чвелпі. Протяжність - 20 км. 
Набор висоти - 580 м. Скид висоти - 2080 м.                         48

16.08
 

урочище Гвібарі пер. Горваші (н/к, 2899)

пер. Горваші (н/к, 2899)

урочище Гвібарі



               
Мал 6. пер. Горваші (н/к) - Сванетський хребет - пер. Латпарі (н/к) - с. Чвелпі

(масштаб 1: 50 000). 
49
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Фото 63. Група на пер. Горваші (н/к, 2899)    

Фото 64. Проходження Сванетського хребта від пер. Горваші (н/к)
в напрямку до пер. Латпарі (н/к)   

50

г. Шхара (5068)

пер. Латпарі (н/к, 2830)



Фото 65. Група біля першого озера на Сванетському хребті 
між пер. Горваші (н/к) та пер. Латпарі (н/к)   

Фото 66. Проходження найвищої ділянки Сванетського хребта 
між пер. Горваші (н/к) та пер. Латпарі (н/к)   
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Фото 67. Вид від другого озера в сторону пер. Горваші (н/к)

Фото 68. Дорога с пер. Латпарі (н/к, 2830) в с. Чвелпі

52

г. Шхара (5068)

с. Чвелпі
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4.2. Топографічна карта району походу (масштаб 1:100 000)

54

8-9.08

10.08

11.08

12.08
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12.08

13.08

14.08

15.08

16.08



4. 3. Технічні перешкоди

Вид та назва 
перешкоди

Категорія 
складності

Характеристика перешкоди Шлях подолання

льодовик 
Ушба

висота 2600, підйом (рад. ) – трав’янисто-
осипний схил 10-30°, вкритий камінням 
льодовик 10-25°

з дол. р. Долра

пер. Гуль н/к
висота 2960, підйом - трав’янистий схил до 30-
40°

з дол. р. Гулічала

пер. Гулічала 
Верхня

1А
висота 3300, підйом – осипний схил 10-40°, 
сніговий схил 20°

з пер. Гуль до пер.
Гульба-1

пер. Гульба-1 1А
висота 3320, підйом - осипний схил 10-30°, 
сніговий схил 20°, спуск – осип, осипний схил 
10-40°

з пер. Гулічала 
Верхня до озер 
Корульді

пер. Чхундер 
(Чхундеро)

н/к
висота 2720, підйом – болотиста місцевість, 
купини, грунтова дорога до 25°, спуск – стежка 
до 25°

з ущ. Адішчала до
ущ. Халдесчала

пер. Каретта 1А

висота 3050, підйом - вкритий камінням 
льодовик 10-25°, трав’янисто-осипний схил до 
20-40°, спуск – трав’янисто-осипний схил до 
30°, зарості рододендрону. 

з ущ. Халдесчала 
до ущ. Інгурі

пер. Горваші н/к
висота 2899, підйом - стежка 30°, траверс 
Сванетського хребта (3200) – стежка до 25°

з ущ. Інгурі до 
пер. Латпарі

пер. Латпарі н/к
висота 2830, спуск на перевал з Сванетського 
хребта (3200) - стежка, спуск з перевалу – 
грунтова дорога 10°

з пер. Горваші до 
с. Чвелпі
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5. Додатковий матеріал

5. 1. Список особистого спорядження

1.Рюкзак – 1
2.Килим – 1 
3.Сидушка – 1
4.Вібрами – 1 пара
5.Кросівки – 1 пара
6.Шкарпетки шерстяні – 1 пара
7.Шкарпетки  – 2 пари
8.Бриджі – 1
9.Спортивний костюм – 1

10.Вітрозахисний костюм – 1
11.Гамаші – 1 пара
12.Футболка або сорочка – 2
13.Светр – 1 
14.Куртка – 1
15.Дощовик (щоб закривав і рюкзак) – 1
16.Шапочка лижна – 1 
17.Капелюх від сонця – 1
18.Купальний костюм – 1 компл. 
19.Туалетні приналежності – 1 компл. 
20.Особиста аптечка – 1
21.Сірники в поліетиленовій упаковці – 2 кор. 
22.КЛМН – 1
23.Запасні шнурки – 2 пари
24.Носова хустинка – 2
25.Ліхтарик «Циклоп» – 1
26.Свічка – 1
27.Поліетиленова пляшка для води – 1, 5 л
28.Туалетний папір – 1 рулон
29.Паспорт 
30.Додаткові гроші (на свій розсуд)

5. 2. Спеціальне спорядження
1.каска – 1
2.окуляри сонцезахисні – 1
3.льодоруб або трекінгові палиці  – 1-2
4.репшнури 3 м - 1
5.репшнури 5 м - 1
6.карабін - 1
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5. 3. Список групового спорядження

1. намет – 3
2. спальник – 9
3. котли – 2
4. половник – 1 
5. дощечка – 1 
6. скатертина – 1 
7. набір для вогнища – 1
8. пила ланцюгова – 1
9. ремонтний набір – 1

10. аптечка – 1
11. фотоапарат – 3
12. відеокамера – 1
13. газова горілка – 2
14. газові балони (450 мл) – 4
15. газові балони (250 мл. ) – 5
16. тент (4х6м) – 1 
17. пляшка для води (5 л) – 1
18. мотузка 30 м - 2
19. тормозний пристрій – 1
20. страхувальна система - 3
21. репшнури 3 м - 2
22. карабін - 4
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