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1. Довідкові дані про спортивний туристський похід  

Параметри походу 
 

Вид туризму Категорія 
складності 

Довжина 
активної 
частини 

походу, км 

Тривалість, днів Термін 
проведення Загальна Ходових 

1 2 3 4 5 6 

пішохідний перша 161 8 8 
30.04.2009 
– 
07.05.2009 

 

Район проведення 

Україна, п-ів Крим. 

Нитка маршруту: 
с.Лаванда – поляна Ман – пер. Ангарский– г. Еклизи-Бурун – 
с.Краснолесье – корд.Сосновый – корд.Олень – р.Кача – т.с. Кермен – 
г.Кемаль-Эгерек – г.Рока – ск.Орлиный Залет – т.с. Бойка – 
с.Соколиное – т.с. Чайный домик -  г.Спирады – г.Морчека – 
тр.Чертова Лестница – Форос. 
 
План походу(зявлений)  
 

Дата 
Дні у 
дорозі Відрізок маршруту Відстань (км) Засіб пересування 

30.04 1 с.Лаванда – 
пер.Ангарский  

14 пішки 

01.05 2 пер. Ангарский– с. 
Кранолесье 

25 -/-/-/-/- 

02.05 3 с. Кранолесье – 
корд.Сосновый 

15 -/-/-/-/- 

03.05 4 корд.Сосновый – 
р.Кача 

21 -/-/-/-/- 

04.05 5 р.Кача – г.Рока 27 -/-/-/-/- 
05.05 6 г.Рока – 

корд.Чайный домик 
27 -/-/-/-/- 

06.05 7 Дневка 0  
07.05 8 корд.Чайный домик 

– г.Мердвен - Кая- 
Форос 

32 -/-/-/-/- 

     
Усього  активним способом пересування  : 
 8  161  
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Склад групи: 
№ Фото ПІБ Р.Н. Досвід Обов'язки в 

групі 
1 

 

Гриненко 
Артем Юрійович 

1988 2 ПУ 
3 Т.Р. 

Керівник 

2 

 

Гриненко 
Уляна Юріївна 

1988 1ПУ 
3 Т.Р. 

зав. з 
харчування 

3 

 

Лєсков Євген 
Володимирович 

1986 1 ПУ фотограф 

4 

 

Удовенко  
Олексій 
Сергійович 

1987 - Ведення 
технічного 
щоденника 
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Місце знаходження звіту: 

Звіт знаходиться в МКК (ПРМСТК «Арсенал»). Фотоматеріали та 
електрона копія звіту  знаходяться у керівника. 

МКК, яка розглянула звіт 

МКК ПРМСТК «Арсенал». 

2. Організація туристського спортивного походу 
Загальна ідея походу: 
Набуття досвіду подолання перешкод та орієнтування  в гірській 
місцевості. Підвищення спортивної кваліфікації кожного з учасників 
походу.  Вивчення району проведення походу для можливості в 
подальшому керувати спортивними групами. 
 

Варіанти під'їзду та від'їзду, обґрунтування точок 
початку та кінця маршруту: 
Початковою точкою було обрано Ангарський перевал, враховуючи 
зручність під’їзду(можна добратися тролейбусом; тариф – 4грн + 1грн 
багаж) та можливість доволі швидко вийти на маршрут: відстань  від 
Сімферополя  до зазначеної точки старту долається приблизно за 
одну-півтори години на машині/тролейбусі. 
Кінцева точка – м. Форос зручно розташоване на трасі Ялта – 
Севастополь. З Форосу до Севастополя можна добратися на 
рейсовому автобусі, або спіймати приватну маршрутку. Тариф 15 грн.  

     
 
Аварійні виходи з маршруту і його запасні варіанти. 

№ Ділянка маршруту Вихід 

1 с.Лаванда – пер.Ангарский  Ангарский пер 

2 Ангарский пер. – с. Кранолесье –  

с. Кранолесье – корд.Сосновый 

с. Кранолесье  

3 р.Кача – г.Рока Ялта 

4 г.Рока – корд.Чайный домик с.Соколиное 

5 корд.Чайный домик – г.Мердвен - Кая- Форос с.Охотничье, с.Оползневое. 
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3. Графік руху і технічний опис маршруту:  
Графік руху: 

 
дата 

день 
по- 

ходу 
 
 

ділянка 
шляху 

(від-до) 
 

протяжність 
(км) 

 

чистий 
ходовий час  

(год:хв) 

метеоумови 
 

примітка 
 

30.04 1 Пер.Ангарский – т.с 
Буковая поляна 

3.6 0г. 45 хв. сонячно Не дуже крутий підйом. 

01.05 2 т.с Буковая поляна – 
г.Еклизи-Бурун 

4.8 2г.0хв сильний  
туман, вітер 

Крутий підйом вгору 
(перепад висот 

 приблизно 600 м.) 
г.Еклизи-Бурун –  

г.Домчи- Кая 
6.6 2г. 0 хв. сонячно напружений спуск з хр. 

Чатыр-Даг. 
г.Домчи- Кая – стоянка на 

р.Тавель  
9 2г. 30 хв. сонячно Приємна лісова дорога. 

02.05 3 стоянка на р.Тавель – т.с. 
Оленья 

16.8 3г. 30 хв дрібний  
дощ 

Лісова дорога, 
незначні зброси/набори 

висоти. 

03.05 4 т.с. Оленья – 
корд.Сосновый –  

корд. Зеленый гай – 
корд.Олень – корд. 

Молочный –  

23.4 4 г. 50 хв переважно 
сонячно, 

іноді  
дрібний дощ 

 

Лісова дорога без значних 
перепадів висоти. 

04.05 5 стоянка на р.Кача – 
корд.Кермен – г.Утч-Таш 

9.6 4г 0 хв. хмарно Крутий підйом вгору, 
Лісова дорога. 

г.Утч-Таш – г.Кемаль-
Эгерек 

3.6 2 г 0 хв. сильний 
туман, вітер 

Крутий підйом на 
Ялтинську яйлу. 

г.Кемаль-Эгерек –  
г.Джабы-Бурун – стоянка  

біля т.с. Кош 

9.6 1г. 30 хв. сильний 
туман 

Добра стежка по яйлі, 
без значних перепадів 

висоти. 
05.05 6 стоянка біля т.с. Кош –  

г.Рока 
6 1г. сонячно Добра стежка по яйлі. 

г.Рока – т.с. Баш-Дере –  
т.с.Бойка – т.с. Каньон 

12.6 3г. 15 хв сонячно переважно стрімкий 
 зброс висоти. 

т.с. Каньон – т.с. Чайный 
домик 

5.4 2г. 0 хв. сонячно Важкий підйом вгору. 

06.05 7 т.с. Чайный домик – 
г.Спрады – г.Морчека – 

г.Мердвен-Кая –  
тр.Чертова лестница – 

стоянка «Форос»  

26.4 6г. 0 хв сонячно Нескладна стежка по яйлі, 
крутий спуск по 

тр.Чертова лестница. 

07.05 8 стоянка «Форос» - Форос 
 
 

 

4.8 0г. 50 хв. сонячно Асфальтована дорога. 

Усього: 142 36г. 10 хв. Середня швидкість 3.9 км/год 

 

 



7 
 

 
Зміни маршруту та причини: 
№ Дата Ділянка маршруту  причина 
1 30.04.09 Виключення з 

маршруту  
відрізку  с.Лаванда 
– пер. Ангарський. 

Брак часу, пов’язаний з запізненням 
потяга. 
Вразі проходження цієї ділянки 
невизначене місце ночівлі, 
можливе невиконання 
запланованого графіка походу. 

2 05.05 Виключення з 
маршруту заходу в 
с.Соколіноє. 

Брак часу, як наслідок - 
невстигання пройти заплановану 
ділянку маршруту, ночівля в 
заповідній зоні. 

Відомості про проходження маршруту кожним з учасників: 
Маршрут пройдено повністю групою у складі 3-х учасників і керівника: 

1. Гриненко Артем Юрійович  
2. Гриненко Уляна Юріївна 
3. Лєсков Євген Володимирович  
4. Удовенко Олексій Сергійович 
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Технічний опис проходження маршруту: 
Початок походу виявився дуже неочікуваний, і навіть такий, що ледве 
не  зірвав всі плани. Важко передати відчуття, коли вбігаєш на 
платформу і бачиш як твій потяг Київ-Симферополь безжалісно 
віддаляється, і вже нічого не можна вдіяти. Ще кілька хвилин ми 
постояли на пероні, треба було щось вирішувати. Тут і проявилися 
класичні типи темпераменту. Двоє залишались спокійно чекати, як 
воно само розрішиться, а інші двоє побігли до вокзальних кас, 
перевіряти вдачу..=). І ось результат: на першу годину ночі  маємо 3 
квитки Київ-Дніпропетровськ, і один Київ-Запоріжжя, та головне що на 
потяг, який прямує в Сімферополь. Так і поїхали, за домовленістю з 
провідниками вдалось добратися до пункту призначення.  
Приїхавши в Сімферополь, я швидко побіг в КСС, інші учасники 
докупили необхідні продукти та квитки на тролейбус. Близько шостої 
години прибули на точку старту маршруту. Я оцінив ситуацію – маючи 
відставання близько 4 годин вирішую не проходити заявлену на 
перший день ділянку маршруту с.Лаванда – пер.Ангарський (13км), а 
одразу виходити 
на основну 
частину. За, 
приблизно годину, 
дісталися стоянки 
Буковая поляна, 
заночували. На 
слідучий день 
01.05 швидко 
спрацювали по 
збору табора та 
приготування 
сніданку. Вийшли 
в 07:30. Довелось 
порушити 
зауваження МКК 
«в туман рухатися 
по маршруту заборонено», але тропа була мені добре знайома, і я 
повів групу на хр. Чатир-Даг. Підйом виявився важким, набір висоти 
близько 600 м, ще й  сильний туман ускладнював орієнтування. Але 
скоро погода розвиднілась, і ми побачили г.Еклізі-Бурун, нам туди. 
На вершину дісталися в 10:30.  Зробивши кілька кадрів в 11:00 рушили 
далі по маршруту. Пів години неприємного спуску з хр. Чатир-Даг, і ми 
вийшли на рівну дорогу по яйлі, в 12:30 привал на г. Дамчі-Кая. Ще за 
пів години віднайшли джерело поблизу дороги. Протягом дня зустріли 
багато туристів, які попередили про недобрий настрій лісників на 
Чатир-Даг яйлі. Дістатися місця ночівлі(біля озера на р.Тавель) 
приблизно 7 години. 

 
Долаємо підйом на хр. Чатир-Даг 01.05.09. близько 9 ранку 

Фото 1 



9 
 

 
Погода в цей день була переважно добра, і не перешкоджала швидко 
рухатися по маршруту, мали невеличкі ускладнення з орієнтуванням в 
тумані, але загалом запланована ділянка маршруту в цей день була 
подолана без відставання за графіком. 
 
День3 - 02.05.2009. 
З самого ранку йшов дощ, який дещо затримав збори. Покинули 
стоянку приблизно в 9:00. За годину дісталися с.Краснолєсьє, де 
зустріли лісника. Він дозволив піти по дорозі на границі заповідника. 

Погода не поліпши- 
лася, весь день йшов 
дощ. Дорога була 
слизька, що 
ускладнювало рух. 
Навіть не хотілося 
фотографувати. Навіть 
не рятували плащі від 
дощу. Всі були мокрі і 
замерзли. 
Гарячий чай на обід 
трохи підняв настрій. 
Ми вирушили далі. 
 

В попередній день один з учасників (Лєсков Євген) мав певні проблеми 
зі здоров'ям, і йшов повільно. Цього ж  разу все кардинально 
змінилося, і він задавав такий темп, що ми здивувалися і навіть 
шуткували з цього приводу. В 16:30 стали на стоянку т.с. Олєнья. 
Треба було добре відпочити після виснажливого дня та висушити речі 
та взуття. Часу було достатньо. 

  
На вершині Еклізі-Бурун 1527м; 01.05.09-
10:30 

Рухаємось по нижньому плато Чатыр-Дай 
Яйли. 

 
Дорога вздовж границі заповідника;02.05.2009. 

Фото 2 Фото 3 

Фото 4 
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Йдемо в напрямку т.с Олєнья;02.05.2009 Обід біля корд. Бузінов Фонтан 02.05.2009-13:30 

Невеликий, за графіком руху, перехід в цей день дозволив трохи 
раніше стати на ночівлю. Завдяки цьому був час відпочити і просушити 
речі і взуття, що дуже важливо для якісного подолання маршруту. 
Можна сказати пощастило нам з дощем ☺. 
 
День 4 - 03.05.2009. 
Вранці неохоче зібрали мокрий намет, вирушили за маршрутом. 
Погода та рельєф місцевості сприяли швидкому пересуванню. Дуже 
скоро пройшли пам’ятник партизанам, і перейшли р.Альма. 

За кілька хвилин дісталися 
корд.Сосновий. Тамтешній 
лісник дуже чітко сказав, 
що нас на територію 
заповідника не пустить. 
Але маршрут заявлений, і 
його треба долати. 
Посидівши кілька хвилин, в 
11:00 ми по лісу обійшли 
будинок лісника і дуже 
швидко і обережно рушили 
наздоганяти згаяний час. 

За півтори години вже були біля корд. Зелений Гай. Пообідали. Йшов 
дрібний дощ, але він не заважав швидко пересуватися. Ще за годину  
непоміченими обійшли ще 2 кордона. За весь проходу заповідником 
нас помітив хіба що олень, якого так і не встигли сфотографувати. 
Покинувши заповідну зону пройшли ще приблизно  1-2 км і стали на 
ночівлю на зручній стоянці на березі р.Кача. Ще було достатньо 
світлового дня і я пройшовся вперед знайти зручне місце для 
переправи через річку. Нічого більш підходящого ніж зазначене на 
карті місце броду знайти не вдалось. (орієнтир – зелена альтанка).  
 В цей день 2 учасників натерли мозолі на ногах. Це мене дуже 
хвилювало, тому що не можна було допускати сходу з маршруту або 
відставання за графіком, та й з точки зору гігієни це проблема. 
 
 

 
Переправа вбрід р.Альма 03.05.2009-09:21 

Фото 5 Фото 6 

Фото 7 



11 
 

На стоянці можна було походити босоніж і помитися в річці, це 
позитивно сказалося на стані речей.  Наступного дня нас очікувала 
мабуть найцікавіша частина походу – сходження на г.Кемаль-Егерек. 
Треба було берегти сили та здоров’я.  

Прохід заповідником. Вдалені видно Ялтинську 
яйлу – нам туди завтра. 

Ось таке нехитре інженерне рішення 
допомолго закип’ятити воду за хвилин 7. 
Елементарних знань з фізики 
достатньо, щоб пояснити принцип його 
роботи.   

 
День 5 - 04.05.2009 
Намічався важкий день, так як перша половина запланованого в цей 
день ділянки маршруту – підйом на ялтинську яйлу і сходження на 
г.Кемаль-Егерек(1529м.)  Загалом набор висоти трохи більше 1000 м. 
Рівень р.Кача 480м.  Вирушили  в 9:00, в 9:40 вже перейшли вбрід 
р.Кача і продовжили рух. 

Дорога була розмита дощем і ми 
провалювались в болото. Враховуючи 
ще стрімкий набор висоти, 
пересуватися було дуже складно. Ми 
часто робили привали приблизно 15хв. 
через 45хв. За годину були на т.с. 
Кермен. Рухалися за принципом 
«повільно, але впевнено», пройшла ще 
година – ось видно скелясті краї г. 
Басман. 
Скоро піднялись на рівень, де стояв 
густий туман,стало холодніше. 
Незабаром зустріли дві групи туристів, 
які теж йшли на ту саму вершину. 
Поговоривши з ними я впевнився, що 
рухаюсь в правильному напрямку. 

 Ми швидко їх обігнали – результат доброї фізичної підготовки групи. 

 
Обов’язковий «ритуал» кожного дня. 
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Фото 10 



12 
 

Обійшовши г. Утч-Таш рухатися стало 
ще важче, почався сильний вітер. 
Наша невеличка група розтягнулась 
на метрів 800. Доводилося часто 
зупинятися і чекати всіх, адже ми 
рухались в сильному тумані, де 
видимість була блузко 30-40 м. Не 
можна нехтувати правилами безпеки, 
та і психологічно разом легше. 
 
 

За пів години до вершини туман ще посилився і став вологим. Було 
дуже холодно, і ми зупинилися одягти теплі речі. 

 
 

Зліва више г.Утч-Таш. Одягаємось «по погоді»☺. 
Вершину не було видно в тумані, ми просто йшли по добре 
протоптаній тропі. Нарешті в 15:00 ми дійшли до триангулятора, який 
позначав г.Кемаль-Егерек. Тут же я дістав пальник і приготував чай, бо 
рухатися далі без обіду ніхто б не погодився.  

 
Складна дорога до т.с. Кермен 

 

Краса, яку  можна побачити 
так близько лише в горах. 

Фото 11 
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 Незабаром туман трохи розсіявся, стало видно дорогу по яйлі. 

 

Обідаємо. 
Одіб було 
вирішено 
посилити 
порівняно з 
попередніми, 
так  як треба 
було 
підтримувати 
здорове 
функціонування 
організму. 

Довге і виснажли-  
ве сходження на 
вершину Кемаль-
Егерек. 
04.05.2009-15:07 

 

Ми забарилися на обіді, закінчивши його в 16:40, а як відомо 
«Служение стихиям не терпит суеты»(В.Висоцький). Треба було 
йти швидко, щоб ночувати біля води. За часом ми вже не встигали 
дійти до запланованого місця ночівлі(г.Рока), я вирішив стати на 
т.с.Кош, що ближче на 6 км. Після доброго обіду і відпочинку йшлося 
легко, і ми швидко проходили кілометр за кілометром. Стояв густий 
туман, було погано видно орієнтири. 
 

Фото 15 
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От-от має бути поворот на 
т.с Кош, але його не видно 
в тумані.  
Я не став ризикувати, 
шукаючи тропу, дотогож це 
втрата часу, а було вже 
18:30. Вирішив стати на 
ночівлю прямо на яйлі. 
Відповідне спорядженні в 
нас було, і ми спокійно не 
боючись замерзнути, 
поставили табір. За пів 
години назбирали дров, 
натопили снігу – як мінімум чай з бутербродами було забезпечено. 
Цим і обмежились на вечерю. 
 
День 6 - 05.05.2009 
Погода на ранок виявилась сонячною, ми не гаяли часу, поспішили 
наздогнати відставання в 6 км, яке накопичилось за попередній день. 
Яйлу було добре видно і не треба була навіть карта, щоб 
орієнтуватися. 

Орієнтування просте, 
погода чудова, маршрут 
цікавий – все що треба 
для гарного настрою. 
За таких умов спуск з 
яйли до т.с Баш-Дере 
зайняв трохи більше 
години, так що в 11:15 
ми вже стали на обід. 
На обід пішло 2 години. 
Я поторопив групу, так 
як на цей день було 
заплановано великий 
перехід, і  дуже хотілося 
дістатися Великого 

каньйону. Туди дійшли за годину. Зупинилися на привал, адже таке 
місце потребує особливої уваги. Почався спуск, стежка доволі вузька, і 
іноді доводилось пропускати зустрічні групи. Близько 17:00 пройшли 
т.с. Каньйон, вийшли на дорогу. Після відпочинку залишалося  2 
годино світлого дня, і 5.5км підйому на корд.Чайний домік. Почали рух. 
За прохід треба було заплатити по 60 грн., домовилися за 30. Лісова 
дорога була розмита дощем, і шлях долався непросто. Євген постійно 
відставав. В 19:50 ми дійшли до запланованої стоянки. 

 
Дорога вздовж Ялтинської яйли. 

 
За годину, в 09:45 дісталися г.Рока. 
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Великий каньйон Криму 05.05.2009 корд.Чайний домік 05.05.2009-19:50 
Ввечері пішов дощ, навіть не хотілося готувати вечерю, але при таких 
навантаженнях це необхідно, добре хоч встигли зібрати дрова. 
  
День 7 - 06.05.2009 
За стоянку на т.с. Чайний домік довелося заплатити по 10 грн/чол. +15 
грн. за намет. Пощастило купити в лісника молока, це доповнило 
сніданок. Всі усвідомлювали – почався останній день походу, все йде 
гаразд, лишився останній ривок. 

Погода була добра, було 
видно і Ай-Петрі і Ат-Баш, 
орієнтування просте. Ми 
швидко пройшли до краю яйли 
в районі г.Спіради. 
На шляху нам попалася 
стоянка мисливців – зручний 
стіл та лавка, тут і пообідали. 
Дув сильний поривчастий 
вітер, але скоро він 
припинився. 
 
 

Місцевість добре відома з 
березневого ПВД, але 
зараз ще й видно тропу, 
яка в березні була під 
снігом. Йти легко, 
підганяє близькість кінця 
походу. 

 
 г.Балчік-Кая(відбиваючі щіти) 06.05.2009-17:00 

 
шлях на Ай-Петринську яйлу 
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Вздовж краю яйли підходимо до «тр.Чертова Лесница» 
Незабаром починається спуск, час розраховано так, щоб засвітло 
дійти до стоянки «Форос».  
Нащастя, в джерелі була 
вода(восени та влітку її не 
буває, і доводиться ходити 
або в Форос, або до церкви 6-
8км.) 
Ми не поспішаючи 
приготували вечерю,  можна 
було не поспішати. Я 
зателефонував до КРС, зняв 
групу з обліку, підправив смс 
до МКК про завершення 
походу.  
Стоянка знаходиться на 
території заповідника, так що довелось заплатити за перебування 
державній лісовій охороні, вони попросили пильнувати за вогнищем. Я 
пообіцяв залити його водою. 
 
День 8 – 07.05.2009 
На наступний день – найприємніша частина походу – ми підігріли води, 
і помилися більш-менш цивілізовано. Було дуже тепло, навіть жарко,  

 
тр. «Чертова Лестница» 06.05.2009-19:10 

Фото 23 
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ми висушили спальні мішки, намет та інше спорядження. Вирішили, 
звертаючись на попередній досвід, приїхати раніше на залізничний 
вокзал. 
Дійшли до зупинки 
«Форос», що знаходиться 
приблизно за 5 км. Від 
стоянки. Тут ніби за 
домовленістю під’їхав 
автобус і ми за 40 хвилин 
були в Севастополі. 
 
 
 
Після походу вже в поїзді 
кожен зробить для себе 
якісь висновки, у всіх 
залишиться досвід, 
набутий протягом походу, 
який, я думаю, ще не раз знадобиться, ще довго ми будемо згадувати 
жарти, які підбадьорювали нас, а дружні стосунки ще більш зміцніли за 
якихось сім днів. 

4. Підсумки, висновки та рекомендації: 
Підводячи підсумок можна вважати похід таким, що відбувся успішно, 
було пройдено цікавій, напружений маршрут І категорії складності. 
Керівникові вдалося належним чином підготувати групу фізично, 
технічно і психологічно. Кожен з учасників відповідально поставився до 
підготовки, в результаті чого протягом походу не виникло проблем, які 
могли завадити пройти маршрут. Поставлену мету було досягнуто, 
кожен набув досвіду орієнтування, подолання перешкод.  

Рекомендації групам, які планують проходження цього маршруту, 
його ділянок або іншого маршруту п-вом Крим: 

- Контролювати наявність необхідного спорядження, та його стан у 
кожного з учасників(особливо захист від дощу, взуття, теплі речі). 

- Обов’язково мати реєстрацію в КРС Криму.(це можна зробити на 
сайті http://www.kss.crimea.ua ). 

- Пильно ставитися до небезпеки укусу кліщів. Пам’ятайте кліщі 
бояться запаху диму, що можна легко забезпечити в умовах 
Криму. 

- Рекомендоване спорядження: пальник + паливо, так як на яйлах 
буває непросто знайти дрова, а в заповідниках заборонено 
розпалювати багаття, також слід пам'ятати про пожежну безпеку. 

- Не рекомендую водити великі за чисельністю групи – чим більше 
в групі людей – тим більше ймовірність сходу з маршруту когось з 
учасників. Оптимальний склад групи 4-6 чоловік. 

 
 

Фото 25 
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5. Додатки. 
Список спорядження: 
Власне спорядження: 
одяг 
 шапка; 
 футболки; 
 полар, фліс; 
 штани; 
 куртка(вітровка)+капюшон; 
 шкарпетки, перчатки, маска для обличчя або шарф; 
 рубашка(камуфляж); 
 плащ від дощу; 
 черевики + запасне взуття;  
посуд 
 тарілка, ложка, кружка, ніж; 
спальне спорядження 
 спальна білизна; 
 спальний мішок ; 
 каремат;  
інше 

гігієн. комплект; 
налобний ліхтарик; 
сірники, запальничка;  

Групове  спорядження: 
 намет; 
 тент; 
 рем. набір; 
 аптечка; 
 пальник, паливо; 
 казани 5л,3л; 
 посуд для пальника 2.5л; 
 фотоапарат; 
 
При виборі спорядження слід керуватися наступними рекомендаціями: 
Спорядження має відповідати наступним умовам: 
 - мінімальна ваги; 
 - мінімальний об’єм; 
 - максимальна функціональність; 
 - захищеність від вологи; 
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Картографічний матеріал: 

 
- Початкова точка маршруту. 

 
- Кінцева точка маршруту 

 
- Позначення місця ночівлі 
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Продуктова розкладка: 
 

Таблица 1 - Меню походу 

День 1 
Сніданок - 

Обід - 
Вечеря Суп, салат, чай печиво 

День 2 

Сніданок Макароны с сиром, солодкі сухарі, чай 

Обід Бутерброди із бринзою, сардини, огірок 
чай цукерки 

Вечеря Борщ,  чай бублики 

День 3 

Сніданок 
Рис з молоком, бутерброд з паштетом, 

чай вафлі 

Обід Бутерброди з ковбасою, бички в томаті, огірок, 
чай цукерки 

Вечеря Картофельный соус, салат, чай бублики 

День  4 

Сніданок 
Гречка з молоком, бутерброд з паштетом, 

чай бублики 

Обід Бутерброди з ковбасою, бички в томаті, огірок, 
чай цукерки 

Вечеря Суп, салат,  чай печиво 

День  5 

Сніданок Макароны с сиром, солодкі сухарі, чай 

Обід 
Бутерброди із бринзою, сардини, огірок 

чай цукерки 
Вечеря Борщ,  чай бублики 

День  6 

Сніданок 
Рис з молоком, бутерброд з паштетом, 

чай вафлі 

Обід 
Бутерброди з ковбасою, бички в томаті, огірок, 

чай цукерки 
Вечеря Картофельный соус, салат, чай бублики 

День  7 

Сніданок Гречка з молоком, бутерброд з паштетом, 
чай бублики 

Обід 
Бутерброди з ковбасою, бички в томаті, огірок, 

чай цукерки 
Вечеря Суп, салат,  чай печиво 

День  8 
Сніданок Макароны с сиром, солодкі сухарі, чай 

Обід - 
Вечеря - 
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Назва Вага(кг) 
Картопля 1.6 
Морква 0.5 
Буряк 0.2 
Цибуля 1.05 
Цибуля зелена 0.5 
Капуста 2.1 
Селера 0.5 
Черемша 0.2 
Редиска 1.8 
Тушенка 2.45 
Сардини 1.92 
Бички в томаті 3.8 
Кукурудза консервована 0.8 
Паштет 0.6 
Молоко згущене 1 
Пюре в пакетиках 1.2 
Ковбаса 0.6 
Сало 2 
Бринза 0.6 
Сир 0.5 
Крупа кукурудзяна 0.84 
Крупа гречана 0.56 
Макарони 0.5 
Спагеті 0.2 
Масло вершкове 1 
Олія соняшникова 1 
Томатна паста 0.21 
Майонез 1.2 
Приправи 0.2 
Лимон 0.3 
Апельсин 0.7 
Чай 0.4 
Халва 1.62 
Цукерки «Горішок» 0.4 
Печиво 1.8 
Вафлі 1.5 
Пряники 1.8 
 
Вага загальна 38.15 
Середня  вага на одну людину 9.54 

Таблиця 2 - Вага продуктів  
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