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1. Довідкові дані про туристський спортивний похід

1.1 Параметри походу
Вид
туризму

пішохідний

Категорія
складності

Протяжність
активної
частини
походу, км

друга

170

Тривалість
Загальна
14

Строки
проведення

Ходових
днів
13

01.08-14.08.
2020

1.2 Докладна нитка маршруту.
с.Богдан – пер. ПІМ Центральний 1Б - пер. Мармороський 1Б – д.р. Балцатул –
в. Піп Іван Чорногірський- в. Гутин-Томнатик 1Б –траверс в. Говерла – в. Петрос - с.
Ясіня - г. Близниця - о. Догяска - витоки Чорної Тиси - в. Братківська - пер. Легіонів Сивулі - с. Стара Гута.
1.3 Дані про досвід учасників
ПІБ
Завадський Костянтин
Олегович
Маліновська Катерина
Аркадіївна
Гудим Максим
Олександрович
Дрига Олександра
Олександрівна
Приставська Марина
Миколаївна
Уложенко Вадим
Миколайович
Клевцов Владислав
Віталійович
Дем’янчук Олександр
Зеновійович

Рік народження
1991

Обов’язки в
поході
Керівник

1998

Медик

4ГК Памір
4ГУ Алтай
4ГУ Памір

1960

Фотограф

н/к Карпати

1982

Літописець

н/к Карпати

2000

Завхарч

2ГУ Карпати

1980

Логіст,
фінансист
Завспор по
особистому
Завспор по
суспільному

3ГУ, 2 ГК Кавказ,
альп: 3Бу 2Бк
н/к Карпати

1998
1996

Туристський досвід

1ГУ Карпати

1.4 Відомості проходження маршруту учасниками
Учасники Завадський, Маліновська, Дрига, Приставська та Дем’янчук пройшли
маршрут повністю.
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Учасники Гудим, Уложенко, Клевцов зійшли з маршруту в селі Ясіня та виконали
вимоги до проходження походу 1 к.с.
2. Організація туристського спортивного походу
2.1 Загальна ідея походу
Даний похід був спланований за два тижні до виходу, через нестабільну
ситуацію на кордонах країни. Частина групи мала плани на походи у великих горах,
але цього літа провели відпустку в рідних Карпатах, щоб закрити усі карпатські
бажання та пройти знаковими місцями для усіх нас. До складу групи входили як
досвідчені учасники з значним досвідом та технічною підготовкою так і новачки
клубу. Наявність трьох учасників з досвідом, що перевищує необхідний для цієї
категорії, дав змогу пройти перешкоди, що в зимовий період та період міжсезоння
класифікуються як гірські локальні перешкоди, 1Б категорії складності. До того ж
ми хотіли пересвідчитись, що складність перешкод в період міжсезоння (а саме
травень місяць, коли туристські групи активно відвідують Карпати), не є вищою ніж
влітку. Три перешкоди, які були пройдені мають переважно скельний характер, та
їх категорія складності співмірна. До того ж після проходження перешкод, ми
переконались, що в деяких випадках влітку вони навіть складніші, за наявності
жерепу та відсутності снігового покриву.
Складність ділянок перешкод зазначена в шкалі оцінювання UIAA.
2.2 Розрахунок складності маршруту
Локальні перешкоди

Кількість
ЛП

Переправи (н/к): С. Бистриця, Бальзатул
Перевал (1Б): ПІМ Центральний,
Мармороський
Вершина (1Б): Гутин Томнатик
Всього балів за ЛП
Протяжні перешкоди
Рослинний покрив: н/к
1А
1Б
Осип, морени: н/к
Всього балів за ПП
Коефіціент перепаду висот: 1+Δh/12
Набір висоти,км: Δh
КС=ЛП+ПП+(ГхАхК)

Максимальна
кількість
балів
2
1

Кількість
балів у
залік
1

2
1

6
6
13
Кількість
балів у
залік
10
2,5
1,25
1
14,75

Довжина
50
6
3
2

12
7
20
Максимальна
кількість
балів
10
2,5
1,25
1
14,75

1,855
10,26
30,5325
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Показники маршруту
1. Тривалість маршруту, днів
2. Протяжність маршруту, км
3. Максимальна кількість балів за
локальні перешкоди (ЛПmax)
4. Бали за локальні перешкоди (ЛП) в
залік
5. Бали за протяжні перешкоди (ПП) в
залік
6. Географічний показник (Г)
7. Автономність (А)
8. Коефіціент перепаду висот (К)
9. Загальна кількість балів
10 Для маршрутів ІІ кс

Параметри
маршруту
13
169,7
20
13
14,75
3
0,5
1,855
30,53
26-59

3. Графік руху та технічний опис проходження маршруту
3.1 Графік руху
Графік руху знаходиться за посиланням:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WJCYgFmw60izaZJSrLgvgzTIkc_P3nmLKgHyVy2R
MQQ/edit?usp=sharing
3.2 Технічний опис проходження маршруту
1. День 01.08.2020

Фото 1. Старт маршруту. Група на мосту біля прикордонної застави
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Фото 2. Початок підйому по стежці, дорога закінчилась
2. День 02.08.2020

район

1

Технічний опис проходження маршруту
Паспорт перевалу ПІМ Центральний.

назва
категорія складності
(рекомендова
хребет, які ущелини
висота координати
на), при
міжсе(WGS-84) сезон зима
з’єднує
(м)
масив
необхідності,
зоння
що означає
2

3

4

Мармор
Карпати,
ПІМ
оський Д.р. Квасний
Україна
Центральний
хребет
1.
2.
3.
4.
5.
6.

5

6

1890

47.925268,
24.325593

7

8

9

1Б

1Б

Загальний час проходження: 5:20
Затрачено часу на підйом: 5:20 , перепад висот 615 м .
Затрачено часу на спуск: -, перепад висот - м .
Рухались з самостраховкою: 0:00, з одночасною страховкою: 0:00 .
Рухались з поперемінною страховкою: 0:00 , з перильною страховкою: 5:20 .
Організовано пунктів страховки: 4.
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7. Характеристики ключової частини підйому та спуску по ділянкам:
ділянка загальний
перхарактеристика руху з
кількість
характер
шляху
час
епад
страховкою
організов
довж
крупроходж- ина
аних
рельєфу
висот
самост одно попе
тизна
периль
ення
и
пунктів
ратчас- ремін
ною
страховк
ховкою ною ною
8
10
1
2
3
4
5
6
7
9
11
Перших
дві
мотузки

2:10

90

До 45 100

Третя
мотузка

3:10

50

До 80

40

Травяний схил
II 20м, ІІ-/ІІ 10м

100, до
45, 2:10

2

Скелі
IV-/IV 20м

50, до
80, 3:10

2

8.При проходженні перевалу необхідне наступне спеціальне спорядження:
- групове: Мотузки: 2 статичних (50), 1 динамічна (50), набір закладних елементів, петлі,
відтяжки, корделєт.
- індивідуальне: каски, системи .
9.Рекомендовані місця для ночівлі: д.р. Квасний, пол. Лисича .
10. Перевал пройдено:02.08.2020.
11. Метеорологічні умови при проходженні перевалу: Ясно, жарко.
12. Необхідні додаткові умови до організації руху і страховки: відсутні.
13. Потенційна небезпека та засоби безпеки: скельні стінки, обов’язкова
самостраховка.
14. Керівник походу Завадський Костянтин Олегович.
15. Маршрутна книжка № 2/2020.
Опис проходження
Сьогодні прокинулись рано, так як необхідно пройти перевал та значну відстань по
КСП. Вийшли на маршрут о 7 годині і одразу ж переконались у тому, що в березні тут
було йти простіше. Суцільні чагарники, висока трава та жереп значно сповільнювали
рух групи (Фото 3). 8 березня 2019 року, при значному сніговому покриву група від
місця ночівлі до цирку перевалу дійшла за 1 перехід, цього ж року влітку, ми
витратили 3,5 переходи (Фото 4, 5).
Після виходу в цирк перевалу було видно шлях підйому та можливі труднощі.
Якщо перешкода проходиться в період міжсезоння до 10 травня, в більшості випадків
присутня значна кількість снігу, що лежить в усіх кулуарах, після зими він злежаний,
тому дуже зручно проходиться в кішках з самостраховкою льодорубом (Фото 6). Там
де восени група проходила з льодорубами по снігових сходинках, був крутий кулуар,
зарослий травою та великими лопухами, що ускладнювали рух, з самостраховкою
було йти небезпечно, тому було вирішено влаштувати 1 мотузку на схилі до 30
градусів (Фото 6). Кулуар має систеу скельних сходин, висотою кожна до 2 метрів,
тому проходження по траві без перильної страховки було небезпечним.
Третя станція була організована на відколі з дуже обмеженим місцем (на станції
розташовувалось не більше 2 чоловік) (Фото 8). На цій станції постійно перебував
керівник для контролю новачків. Один з досвідчених учасників групи був лідером та
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провішував усі найскладніші ділянки першим. Інша досвідчена учасниця команди була
в кінці групи та контролювала новачків на початку підйому.
Третя мотузка має найвищу складність на маршруті (орієнтовно IV-/IV), тому
проходження цієї перешкоди на підйом, цілковито новачковою групою небажане.
Через велику крутизну даної ділянки та невелику швидкість роботи з мотузкою, підйом
затягнувся. Всього група провішала 3 мотузки за 5 годин 20 хвилин.
Остання станція була організована на жерепі, від якої можна було вийти на плато
по перилам відходу (Фото 10). При проходженні використовувався радіозв’язок між
учасниками

Фото 3. Рух групи в чагарниках

Фото 4 Характер руху влітку та в березні
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Фото 5 Боротьба з жерепом

Фото 6. Шлях проходження групи.
9

Фото 7. Перешкода восени та влітку. Значна кількість снігового покрову спрощує
проходження перешкоди.

Фото 8. Станція R2
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Фото 9. Ділянка шляху у травні 2018, у серпні 2020 та у травні 2011

Фото 10. Група після проходження перешкоди
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3. День 03.08.2020

район

1

назва
категорія складності
(рекомендован
які
хребет,
висота координати
а), при
ущелини
міжсе(м)
(WGS-84) сезон зима
масив
необхідності,
з’єднує
зоння
що означає
2

Карпати, Дезескул
Україна
Грунь

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Технічний опис проходження маршруту
Паспорт перевалу Мармороський.

3

4

5

6

Д.р.
Щаул

Мармороський

1780

47.965733,
24.455086

7

8

9

1Б

1Б

Загальний час проходження: 3:45
Затрачено часу на підйом: 0:00 , перепад висот - м .
Затрачено часу на спуск: 3:45, перепад висот 120 м .
Рухались з самостраховкою: 0:00, з одночасною страховкою: 0:00 .
Рухались з поперемінною страховкою: 0:00 , з перильною страховкою: 3:45 .
Організовано пунктів страховки: 3.

7. Характеристики ключової частини підйому та спуску по ділянкам:
ділянка загальний
перхарактеристика руху з
кількість
довхарактер
шляху
час
епад
страховкою
організов
жин крупроходжаних
рельєфу
висот
самост одно попе
а тизна
периль
ення
и
пунктів
ратчас- ремін
ною
страховк
ховкою ною ною
8
10
1
2
3
4
5
6
7
9
11
Травяний схил,
130, до
скелі
Ділянка
3:45
130 До 80 120
3
80, 3:45
спуску
IIІ 10м, ІІІ+/ІV
30м, II 30м
8.При проходженні перевалу необхідне наступне спеціальне спорядження:
- групове: Мотузки: 2 статичних (50м), 1 динамічна (50м), петлі, корделєт, розхідна мотузка
- індивідуальне: каски, системи .
9.Рекомендовані місця для ночівлі: пол. Нєнеска .
10. Перевал пройдено:03.08.2020.
11. Метеорологічні умови при проходженні перевалу: Ясно, жарко.
12. Необхідні додаткові умови до організації руху і страховки: відсутні.
13. Потенційна небезпека та засоби безпеки: скельні стінки, обов’язкова
самостраховка.
14. Керівник походу Завадський Костянтин Олегович.
15. Маршрутна книжка № 2/2020.
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Опис проходження
Сьогодні прокинулись не дуже рано, вчора був складний день, необхідно було
гарно відпочити (Фото 11). Вийшли на маршрут о 9.00 і почали рух по КСП в сторону
вершини Межипотоки, сонце, жарко (Фото 12). Після проходження вершини зробили
обід в тіні ялинок, до води спускались в д.р. Дезескул.
Підійшовши до початку спуску з перевалу Мармороський, організували станцію
на краю заростів жерепу (Фото 13). На першій ділянці спуску організували страховку
усім учасникам, крім останнього, який спускався на здвоєній мотузці. Перешкода
являє собою дві стінки, між якими є виположування, але необхідно все одно
пересуватись на самостраховці. Скельна стінка на першій мотузці має довжину до 10
метрів та орієнтовну складність скель до III категорії. На даній ділянці може виникнути
проблема з організацією страховки (при проходженні перевалу на підйом) (Фото 14).
Друга станція організована перед другою скельною стінкою на двох кущах за
допомогою корделету. Останній спускався на подвійній мотузці. При проходженні
перешкоди була використана така ж тактика як і на попередньому перевалі.
Досвідчений учасник спускався першим, організовував станції, керівник спускався
останнім, досвідчена учасниця йшла всередині групи та контролювала правильність
виконання технічних прийомів. Друга мотузка має складність, орієнтовно III+/IV (якщо
рухатись на підйом), присутні невеликі скельні полиці. Влітку підйом на цій ділянці
може бути складнішим ніж в міжсезоння, усі тріщини та потенційні місця для страховки
поросли травою (Фото 15).
Третя станція організована на кущах за допомогою корделету. Далі маршрут
спуску не проглядався, через зарості та високу траву, а крутизна схилу була значна,
до 30 градусів (схил вкритий мокрою травою). Було вирішено організувати ще одну
мотузку для спуску групи, на цій ділянці були присутні скельні стінки до 2 метрів
висотою. Організували дві гілки перил, та для прискорення проходження учасники
спускались по двоє паралельно, разом. При проходженні даної перешкоди в
міжсезоння в цьому місці, як правило, лежить сніжник що полегшує огляд перешкоди
та дозволяє рухатись з самостраховкою льодорубом (Фото 16).
Після проходження перешкоди спустились нижче полонини Нєнеска та
зупинились на ночівлю біля покинутого притулка.

Фото 11. Ночівля на КСП
13

Фото 12. Рух групи по КСП до перевалу

Фото 13. Перша мотузка спуску
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Фото 14. Схема проходження перешкоди

Фото 15. На фото друга мотузка перед здьоргуванням
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Фото 16. Перевал Мармороський в травні 2018 та в серпні 2020

Фото 17. Група після проходження перевалу Мармороський
4. День 04.08.2020

Фото 18. Група рухається по дорозі вздовж р. Стоговець
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Фото 19. Ночівля біля кляузи Балцатул
5. День 05.08.2020

Фото 20. Група на Чорногірському хребті, в тумані
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Фото 21. Спуск до озера Бребенескул
6. День 06.08.2020
Технічний опис проходження маршруту
Паспорт вершини Гутин-Томнатик.

район

1

2

Карпати,
Україна

1.
2.
3.
4.
5.
6.

назва
категорія складності
(рекомендован
які
хребет,
висота координати
а), при
ущелини
міжсе(м)
(WGS-84) сезон зима
масив
необхідності,
з’єднує
зоння
що означає
3

Чорногір
Д.р.
ський Бребене
хребет
скул

4

5

6

ГутинТомнатик

2016

48.097978,
24.560453

7

8

9

1Б

1Б

Загальний час проходження: 3:30
Затрачено часу на підйом: 3:30 , перепад висот 110 м .
Затрачено часу на спуск: 0:00, перепад висот - м .
Рухались з самостраховкою: 0:00, з одночасною страховкою: 0:00 .
Рухались з поперемінною страховкою: 0:00 , з перильною страховкою: 3:30 .
Організовано пунктів страховки: 5.
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7. Характеристики ключової частини підйому та спуску по ділянкам:

ділянка
шляху

загальний
час
проходження

1

2

Рух
ребром

Скельний
камін

2:40

0:50

довжина

3

крутизна

4

130 До 45

50

До 70

перепад
висоти

характер
рельєфу

5

6

80

Травяний схил,
скелі
II+ 25м, І+ 20м,
II+ 15м

30

Травяний схил,
скельний камін.
IIІ-/ІІІ 10м

характеристика руху з страховкою
кількість
(протяжність, м; крутизна, град;
організова
час год:хв)
них
одно попер
периль
самострат
пунктів
час- емінно
ною
ховкою
страховки
ю
ною

7

8

9

10

11

130, до
45, 2:40

3

50, до
70, 0:50

2

8.При проходженні перевалу необхідне наступне спеціальне спорядження:
- групове: Мотузки: 2 статичних (50м), 1 динамічна (50м), петлі, корделєт, закладні елементи,
відтяжки.
- індивідуальне: каски, системи .
9.Рекомендовані місця для ночівлі: о. Бребенескул .
10. Вершину пройдено:06.08.2020.
11. Метеорологічні умови при проходженні перевалу: Ясно, жарко, вітряно.
12. Необхідні додаткові умови до організації руху і страховки: відсутні.
13. Потенційна небезпека та засоби безпеки: скельні стінки, обов’язкова
самостраховка.
14. Керівник походу Завадський Костянтин Олегович.
15. Маршрутна книжка № 2/2020.
Опис проходження
Прокинувшивсь раніше, вийшли о 7 годині з місця ночівлі, значна кількість трави
та жерепу ускладнює орієнтування на початок маршруту. Через 65 хвилин підійшли
під початок скель на ребрі. Вчора Вадим Уложенко провів скельні заняття для
бажаючих на невеликій стінці біля озера Брабенескул. Тому сьогодні на перешкоді, на
двох мотузках, лідирував Влад Клевцов.
Перші три мотузки мають невелику складність, присутні скельні стінки висотою
до 3 метрів, трав’яні схили, крутизною до 45 градусів, станції організовувались на
скельних виступах та коріннях жерепу. На даній перешкоді дуже багатий рельєф, що
дозволяє проводити ефективні тренування груп перед походами в високих горах.
Четверта мотузка була провішена через скельний камін, ключову ділянку
перешкоди. Камін можна проходити як лазанням всередині, так і підйомом за
допомогою жумару по бортах каміну.
Рельєф в каміні багатий, є місця для встановлення точок страховки. Остання
станція була організована на 20 метрів вище від каміну на відколі.

19

Під час проходження перешкоди активно використовувався радіозв’язок між
учасниками групи.
Далі група піднялась за 20 хвилин на вершину Гутин-Томнатик.
Складність проходження перешкоди дещо вища влітку, через необхідність
проходити високою травою та жерепом під початок маршруту
P.S. Вже після захисту маршруту вирішив додати схему на основі супутникового
знімку, на якій зображено перешкоду, та основні ділянки шляху. При випуску груп (в
МКК Глобусу) на дану перешкоду взимку, у керівників виникли труднощі в локалізації
перешкоди на місцевості. Жовтим на фото зображені шляхи підходу та відходу,
червоним – технічна перешкода.

Фото 22.1 Схема проходження південно-східного ребра вершини Гутин-Томнатик
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Фото 22.2 Схема перешкоди Гутин Томнатик

Фото 23. Організація станції R0
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Фото 24. Друга мотузка

Фото 25. Характер підйому в травні 2011 року та серпні 2020
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Фото 26. Скельний камін в травні 2011 року та в серпні 2020

Фото 27. Група на вершині Гутин-Томнатик
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Фото 28. Проходимо над озером Несамовите

Фото 29. Рухаємось по Чорногірському хребту
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Фото 30. Панорама скельних «дзеркал» на траверсі в. Говерла. Гарний зимовий полігон

Фото 31. Ночівля на КБЗ в великому будинку
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7. День 07.08.2020

Фото 32. Група рухається до вершини Петрос

Фото 33. На вершині Петрос
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Фото 34. Спуск до Петросула

Фото 35. Група в селі Ясіня
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8. День 9.08.2020

Фото 36. Рух групи по дорозі на Драгобрат
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Фото 37. Рух групи після полонини Стеришора
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Фото 38. Група на вершині Близниця
9. День 10.08.2020

Фото 39. Рух групи по Свидовецькому хребту
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Фото 40. Група на вершині Трояска
10. День 11.08.2020

Фото 41. Група рухається з вершини Гропа до вершини Дурня
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Фото 42. Рух групи на траверсі вершини Дурня

Фото 43. Місце стоянки на полонині Пантир
32

11. День 12.08.2020

Фото 44. Група на перевалі Легіонів
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Фото 45. Група на траверсі висоти 1441, по старому кордону
12. День 13.08.2020

Фото 46. Група на вершині Велика Сивуля
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Фото 47. Остання ніч в горах на злитті С.Бистриці та Дощина
13. День 14.08.2020

Фото 48. Рух групи по дорозі до села Стара Гута
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Фото 49. Група на зупинці в селі Стара Гута
4. Висновки та рекомендації щодо проходження маршруту
Даний похід планувався як варіант відпочинку в Україні цього літа та етап підготовки
новачків до походів в великих горах. Основні цілі, які були виконані:
1. Група гарно відпочила в горах цього літа, чудова погода сприяла успішному
проходженню маршруту.
2. Новачки клубу отримали значний досвід на пройдених технічних перешкодах,
навчилися працювати з спорядженням в походних умовах.
3. Ми переконались що дані технічні перешкоди в міжсезоння, подекуди можуть бути
простішими ніж в літній період, за рахунок наявності сніжного покриву, що може закривати
зарості жерепу, та спрощувати рух з самостраховкою льодорубом.
4. Група пройшла цікаві скельні перешкоди та радимо їх як тренувальні полігони для
туристів, зважаючи на ваш досвід.
Перевал ПІМ Центральний, технічно найскладніший перевал на маршруті, вимагає
вміння роботи на реальному рельєфі, навичок лазання та організації страховки. Для цілком
новачкових груп не рекомендуємо його проходити.
Перевал Мармороський - гарний спусковий перевал, з надійними точками страховки.
Якщо група планує проходити перешкоду на підйом, складність може бути вищою навіть ніж у
ПІМа Центрального.
Вершина Гутин-Томнатик – гарний оглядовий, гребневий маршрут, що дозволяє
відпрацювати різні варіанти та тактики пересування в горах. Присутній багатий рельєф та
надійні точки страховки, що підходить для новачкових груп. Родзинкою перешкоди є скельний
камін, проходження якого викликає лише позитивні емоції
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5. Картографічний матеріал
Картографічний матеріал можна знайти за посиланням:
https://drive.google.com/file/d/102E5G1UNkZRUtKTnfuanZwhTRQJXMcm4/view?usp=sharing
6. Відео з походу

Відео з походу можна знайти за посиланням:
https://youtu.be/EQmaHAGgux4
7. Перелік використаних матеріалів
1. Звіт про пішохідний похід другої категорії Карпатами
https://www.tkg.org.ua/node/23803
2. Звіт про гірський туристський похід другої категорії складності з елементами
третьої по Гуцульських Альпах та Чорногорському хребту (Українські
Карпати) http://krokus.org.ua/pohod/karpaty_2018.pdf
3. Методика оцінки перевалів, вершин та траверсів в гірському туризмі.
Грабець Богдан. https://www.tkg.org.ua/node/36059
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