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1 Довідкові дані про туристський спортивний похід. 

1.1 Параметри походу 

Вид 

туризму 

Категорія 

складності 

Довжина 

маршруту, км 

Тривалість 

загальна 

Ходових 

днів 

Термін 

проведення 

гірський 

п’ята з 

елементами 

шостої 

145 24 17 
16.07-

08.08.2021 

1.2 Докладна нитка маршруту 

с. Озгоруш - р. Ак-Суу - злиття з Кара-Суу - пер. Урям Прохідний 1А - р. Урям - 

пер. Ашат 1А - р. Ашат - зв’язка пер. Сонячний та Сабах Зах. 2A - л. під в. Сабах - пер. 

Лягаргіф Півн. 2Б - пер. Прохідний 1Б - л. Ашат півд. - пер. Коростилева 3А - підхід 

під пер. Ашатська щілина - пер. Ашатська щілина 3Б - л. Ашатський - пер. Жарт 1Б - 

р. Урям - пер. Мисливський 1Б - р. Кара-Суу - р. Ак-Суу (заброска) - пер. Москальцова 

2А - пер. Блока 2А - пер. Тро-Блок 2А - пік Зірковий 4822 (п/с, 3А) - пер. Тро-Блок ІІ 

3А - р. Орто-Чашма - пер.Джалгичи - пер. Акташ - пер. Бульджума - с. Озгоруш 

 

 

1.3 Заявлена нитка маршруту: 

с. Озгоруш - р. Ак-Суу -злиття з р. Кара-Суу - пер. Урям Прохідний 1А - р. Урям 

- пер. Ашат 1А - р. Ашат - зв’язка пер. Сонячний та Сабах Зах. 1Б - л. під в. Сабах - пер. 

Лягаргіф Півн. 2Б - л. Ашат півд. - пер. Коростилева 3А - підхід під пер. Ашатська 

щілина - пер. Ашатська Щілина 3Б - л. Ашатський - пер. Жарт 1Б - р. Урям - пер. 

Мисливський 1Б* - р. Кара-Суу - р. Ак-Суу (заброска) - л. Ак-Суу - пер. Блока Зах. 3Б 

- льод. під пер. Машенька - пер. Машенька 2А - л. Блока півд. - в 4996 (п/п 3А) - пер. 

Тро-Блок ІІ 3А - р. Орто-Чашма - п.м.н. - пер.Джалгичи (н/к) - р. на 3000 - пер. Акташ - 

пер. Бульджума (н/к) - с. Озгоруш 
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1.3 Дані про досвід учасників 

фото ім’я 

рік 

народ

ження 

роль досвід 

 

Богдан Грабець 1987 керівник 

6ГУ, 5ГК, 

4Б альп 

6420 

 

Олександра Дудник 1995 медик 
5ГУ, 

5500 

 

Костянтин Завадський 1991 
завснар, 

ремонтник 

4ГУ, 4ГК, 

3Б альп, 

6148 

 

Дмитро Мальцев 1973 завхоз 
5ГУ, 

4600 

 

Ярослав Мельник 1983 логіст 

4ГУ, 1ПК, 

4А альп, 

6200 

 

Роман Саков 1990 
зам 

керівника 

5ГУ, 5ГК, 

3Б альп, 

5060 

 

Микола Стукало 1985 
літописець, 

фотограф 

6ГУ, 1ГК, 

3Б альп, 

7495 
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2 Організація туристського спортивного походу 

2.1 Загальна ідея походу 
Ідеї походу формувалися з оглядкою на пандемію коронавірусу і пов’язані з нею 

обмеження на пересування. Тому ми хотіли насамперед сходити в успішний і 

результативний похід. Бо за два роки локдаунів багато хто по перше був в не найкращій 

формі, а по друге постійні обмеження не сприяли ефективній і тотальній підготовці, як 

і в фізичному, так і в психологічному плані. 

Похід мав бути в країні, яка була найбільше відкрита для туристів і не закривала 

для них кордони в попередні роки. Також після попереднього досвіду походу в районі 

Східного Заалайського хребта хотілось піти в район де не буде великих висот, як 

стартових так і максимальних, і в зв’язку з цим розтягнутої акліматизації, та де буде 

більш-менш стабільна і прогнозована погода. Також хотілось сходити щось технічне і 

складне, щоб підняти свої технічні навички і зробити заділ на майбутні звершення. 

Крім цього хотілось пройти похід найвищої категорії складності в стислі терміни 

та вкластись в стандартний термін відпустки, а саме в три тижні. Це підвищить інтерес 

учасників та їх кількість в поході, особливо зважаючи на те, що людей здатних пройти 

похід шостої категорії складності не дуже й багато в Україні. 

Після аналізу традиційних країн ми зупинились на Киргизстані, у якого були 

відкриті кордони для українців та не було тенденції до закриття або посилення 

обмежень. Так як похід шостої категорії складності в низьких і близьких по логістиці 

районах можна пройти по Киргизькому хребту, Терскей -Алатау та на Гісаро-Алаї по 

Туркестанському та Ферганському хребтах. Вибір пав на Туркестанський хребет та 

район Каравшину, по якому був свіжий і дуже сильний похід Романенкова. 

Так і сформувались наші цілі: успішно пройти похід шостої категорії складності, 

в якому має бути як мінімум одна 3Б, одна вершина вище 5к, один першопрохід, похід 

має відбутися за максимум 21 день і в ньому має бути багато техніки. Крім цього 

хотілось зібрати команду людей, в який «горять очі», які хочуть тренуватись і вчитись. 

Ми хотіли пройти душевний похід, що запам’ятається.  

2.2 Варіанти під’їзду та від’їзду. Обґрунтування вибору точок 

початку та кінця походу. 

Раніше в Каравшині експедиції могли стартувати з двох точок: з с. Озгоруш та з 

анклава Ворух.  

З анклава Ворух по долині ріки Каравшин можна було зайти в її верхів’я і одразу 

потрапити в мекку альпінізму, тобто саму скельну долину Каравшин та під пік 

Пірамідальний. Але наразі цей варіант не використовується в зв’язку з труднощам 

отримання пропуску на територію анклаву, який належить Таджикістану. Також 

невідомий стан мостів в долині.  

З с. Озгоруш по долині р. Ак-сай можна підійти під однойменну вершину та під 

пік Блока.  

Вибір точки початку і кінця походу в даному районі обмежений саме єдиним 

населеним пунктом, з якого в цілому стартують і в якому закінчуються всі сучасні 

експедиції. В селі є гостьовий дім Нурідіна, який організовує супровід і закидки. Також 

з Озгоруша водяться треки різними туристичними фірмами: кільцевий через долину 

Орто-Чашма в долину Ак-сай, або радіальний трек в долину Каравшин. Всі вони так чи 

інакше зав’язані на гостьовий дім Нуридіна і користуються його послугами. 

Нижче на карті схемі наведено два популярні треки та розташування таборів, в 

які можна зробити закидки: 
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З цієї карти схеми можна побачити по яким долинам проходять треки і в цілому 

тільки в цих долинах підтримуються тропи та, що найголовніше, мости. Все це робиться 

або за комерційні гроші або за гроші Нурідіна.  

Як бачимо обслуговуються тільки Ак-сай, Орто-Чашма та долина Каравшина. В 

район ще можна зайти по долинам Урям та Ашат з Озгоруша. Але на практиці Нурідін 

каже, що там майже ніхто не ходить і мости можуть бути змиті, або їх можуть взагалі не 

покласти пастухи на початку сезону. На практиці заброски в долини Ашат та Урям 

заносяться кіньми та віслюками через однойменні перевали з долини р. Ак-Сай. 

Тому ми і скористалися цим єдиним варіантом, який вже був випробуваний 

Романенковим в 2019 році. В цілому інші походи, як того ж Михальова, в районі 

починаються теж з Озгоруша і йдуть або одразу по треку в сторону долини Каравшин 

або в сторону долини Ак-су. 
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2.3 Аварійні виходи з маршруту та його запасні варіанти 

2.3.2 Запасні варіанти: 

1. За умови швидкого проходження пер. Коростильова, сходження на в. Енергія. 

2. Обхід пер. Ашатська Щілина та пер. Жарт по л. Урям. 

3. Обійти пер. Блока Зах. через перевали Москальцова 2А, О. Блока 2А, Тро-Блок І 

4. Замість пер. Тро-Блок ІІ йти пер. Тро-Блок І. 

5. При невикористанні запасних днів, здійснити сходження на в. 4818 або 4822. 

2.3.3 Аварійні виходи з маршруту: 

1. До пер. Коростильова вихід по шляху руху попередніх днів, після вихід через р. 

Урям або Кара-Суу. 

2. Після пер. Блока Зах., виходити ч/з перевали Машенька, Тро-Блок І та Ак-

Тюбек до р. Ак-Суу. 

2.4 Зміни маршруту та їх причини 

1. Відмовились від проходження пер. Блока Зах. 3Б. з двох причин, а саме:  

● До нас приєднався після лікування Дмитро Мальцев, який не мав 

необхідної акліматизації. Тому варіант незручної, напівсидячої ночівлі 

після важкого технічного дня з важкими рюкзаками і далі на наступний 

день вертикальні дюльфери виглядали як авантюра. 

● Поганий прогноз погоди на наступні три дні. Забігаючи наперед скажемо, 

що дійсно прогноз був поганий і починаючи з другої половини походу 

після обіду сильно псувалася погода. В день коли б ми мали штурмувати 

північний схил зранку був сильний дощ, який перейшов в хмарність вдень, 

і на ніч пішов сніг з грозою. 

2. Відмовились від першосходження сходження на в.4996 і замість неї здійснили 

першосходження на в. 4822.  

Побачивши вершину і проаналізувавши стан гребня ми дійшли висновку, що 

реальна категорія складності вершини вище ніж заявлена і та, яку нам можна йти в 

рамках туризму, а саме 3А. В реальності складність вершини приблизно 4А-4Б. Тому ми 

вирішили піднятись на в. 4822, яка виглядала простіше. 

2.5 Інформація про проходження маршруту кожним учасником 

Всі учасники, крім Дмитра Мальцева, пройшли маршрут повністю. Дмитро 

зійшов з маршруту після першого дня через негаразди зі здоров’ям. Після спуску вниз 

йому вдалося відновитися і приєднатися до групи на друге кільце (від заброски на 10й 

ходовий день). 
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3 Графік руху, висотний профіль та технічний опис проходження маршруту 

3.1 Графік руху 
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3.2 Висотний профіль маршруту 

 
Висотний профіль маршруту



3.3 Tехнічний опис проходження маршруту 

Ліво / права вказані орографічно, при умові, якщо явно не вказано по ходу руху. 

Під довжиною мотузки або ділянки перил, якщо не вказано явно слід розуміти 60м. 

3.3.1. Долина Ак-Суу 

19.07.2021. Захід по долині Ак-Суу до злиття з Кара-Суу. Занесення заброски в 

кіш в долині Ак-Суу. 

Ніч спали в гостьовому домі Нудиріна. Кімнати середньої комфортності і хоча 

тут стартова висота 1400 м, але настільки душно, що повітря вже не вистачає. 

Встали о 5:50, сніданок був замовлений на 6:00. На сніданок була яєчня, огірки, 

помідори, чай, кава, солодке. Після сніданку фотографуємося на сходах хостелу (фото 

1.1). 

Поки ми снідали наші речі завантажили на 2 коня і 2 віслюка. Кінь по їх 

розрахункам бере 50кг ваги, а віслюк 25 кг. Один кілограм ваги коштує 1$. Сумарно 

вони несли 153 кг.  

Погоничі вийшли разом з нами о 7:10. Ясно, на небі ні хмаринки, що сулить нам 

спекотний день. Ідемо селом, по лівому берегу річки Ляйляк веде ґрунтова дорога (фото 

1.2). Трохи згодом, вже вийшовши з села, дорога переходить на правий берег по мосту. 

За один перехід дійшли до злиття річок Ляйлі-Мазар та Джети-Купрюк. Остання 

утворюється після злиття Ак-Суу та її лівого притоку Музрат. Тут звернули вліво в 

необхідну нам ущелину(фото 1.3), як раз перед наступним мостом через Ляйляк. 

Наступні два переходи йшли вузькою ущелиною, сонце туди ще не встигло заглянути, 

тому їх вдалося пройти по холодку. 

Спочатку йшли по дорозі, яка непомітно перейшла у стежку. Стежка час від часу 

переходить з берега на берег по мостикам. Переважно ґрунт, але трапляються розсипи 

каменів. Погода все ще чудова, тепло, ідемо в футболках. 

Після впадіння правого притоку ущелина розширюється, тут виходимо на сонце 

і переходимо на ліву сторону долини (фото 1.4). Над нами ясно, але попереду на півдні 

на хребті збираються хмари. Джерело було після 2-го переходу, а після 3-го протікав 

чистий потічок. 

На четвертому переході підійшли до місця, де Ак-Суу розливається на 2 рукава і 

тропа йде між ними. Під кінець переходу стежка починає підніматися на правий борт 

ущелини. Стежка гарна, йде арчевим лісом. 

За два наступні переходи доходимо до злиття Кара-Суу та Ак-Суу. Через 20 

хвилин виходимо на місце з гарним оглядом на долини Кара-Суу та Ак-Суу та 

спускаємось до мосту (фото 1.5), де переходимо його і стаємо на обід о 13:30. Тут нам 

потрібно звертати направо в напрямку перевалу Урям Прохідний. 

Коні з заброскою пішли вище по течії Ак-Суу до коша, що знаходиться на 

відстані приблизно 400 м. Заброску вирішили лишити в коші на зберіганні в пастухів, 

оскільки альптабір вище не працював. Спорядження та продукти на перше кільце 

спускаємо до місця обіду. За час обіду погода зіпсувалася, небо захмарилося і пустився 

легенький дощик, який встиг припинитися. 

О 16й виходимо в напрямку перевалу Урям Прохідний (фото 1.6). Дійшли до 

Кара-Суу та перейшли її по мостику. Стежкою набрали трохи висоти, дійшли до струмка 

і встигли поставити табір до того як почався дощ (фото 1.7). Дощ припинився десь о 

22:00, але потім знову пішов на всю ніч. 

Висота 2833 м, за день набрали 1760 м і пройшли 19.1 км. 
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Фото 1.1. Предстартове фото в с. Озгоруш. 

Координати фото: N 39°45′13.65″ E 70°02′44.85″ 

 
Фото 1.2. Вихід з с. Озгоруш  

Координати фото: N 39°45′04.47″ E 70°02′18.62″ 
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Фото 1.3. Захід в д.р. Джети-Купрюк  

Координати фото: N 39°44′33.57″ E 70°01′25.76″ 

 
Фото 1.4. Перехід на лівий борт в районі злиття з р. Тюятамак,  

Координати фото: N 39°42′27.11″ E 70°01′57.32″ 
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Фото 1.5. Вихід біля мостів на пасовищах і місце закидки  

Координати фото: N 39°39′04.61″ E 70°03′05.80″ 

 
Фото 1.6. Вид на підйом на пер. Урям Прохідний 
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Фото 1.7. Перша ночівля була під зливою та вітром  

Координати фото: N 39°38′50.58″ E 70°02′15.18″ 
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20.07.2021. Перевал Урям Прохідний 1А - річка Урям 

 

Перевал Урям Прохідний, 1А, 3760м 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота, 

м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долини рр. Кара-

Суу та Урям 
3760 

39°38’12.7”N 

69°59’49.1”E 
1А 

1. Загальний час проходження: 5 год 28 хв 

2. Затрачено часу на підйом: 4 год 19 хв, перепад висот: +918 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 1 год 09 хв, перепад висот: -687 м. 

 

Встаємо о 5й всі разом, щоб мати більше часу вдень. На небі легкі хмари, на 

схилах повище видно сніг, що випав учора (фото 2.2). 

Вийшли о 7:08 в напрямку перевалу Урям Прохідний (1А, 3760 м). Шлях до 

перевалу пролягає вздовж лівого притоку Кара-Суу (фото 2.1), біля якого ми й ночували. 

Вище біля схилу стоїть кіш, пасеться отара. Тут ми прощаємося з Дімою, який через 

рецидив старої травми був змушений спуститися в Озгоруш. Ми сподіваємося, що йому 

вдасться підлікуватися і він зможе приєднатися до нас на друге кільце. 

Попрощавшись, ми пішли далі стежкою вздовж струмка. Часом стежка губиться, 

але потім знову з’являється. Спочатку йшли по лівому берегу (фото 2.4). За дві години 

чистого ходового часу (3 переходи) піднялись в висячу долинку, звідки вже видно 

сідловину перевалу (фото 2.5). Небо ясне, тепло. Можна було йти в шортах і футболках, 

жарко. Деякі учасники йшли в кросівках. 

За два неповні переходи (1 год 10 хв чистого ходового часу) піднялися на перевал 

Урям Прохідний. Практично до сідловини перевалу трапляється вода - можна було 

набрати чашкою (скоріше за все, танув сніг, що випав вночі). Перевальний зліт осипний. 

Сідловина перевалу широка (фото 2.6), є тур. Записки не знаходимо, лишаємо свою. З 

перевалу відкривається краєвид на скельні стіни піку Парус (фото 2.7) та наш наступний 

перевал - Ашат 1А, 4130 м (фото 2.8). На небі вже досить багато хмар. 

Посиділи на перевалі 25 хвилин і почали спуск в долину річки Урям. Стежки не 

видно, але спуск вниз очевидний, йдемо по злежаній осипі зі слабовираженими 

терасками. За 35 хвилин скинули 370 метрів і зупинилися на обід о 12:50 на розливах 

ріки. 

Почався легенький дощик, але швидко припинився. Про всяк випадок поставили 

шатро без нутрянки. Поки було сонце, спробували зарядити акумулятори в ГПС і 

фотоапарат. Майже встигли пообідати, але почалася гроза з дрібним градом. Пересиділи 

трохи в шатрі, але вирішили довго не сидіти, враховуюючи досвід попереднього дня - 

дощ з 17-ї по 22-гу. 

О 14:35 під ливнем продовжили спускатися вздовж потічка (фото 2.10). Після 

скель зліва по ходу почалася стежка, яка йшла по схилу зліва через арчевий ліс (фото 

2.9). 

О 15:10 підійшли до річки Урям і стали на ночівлю на правому березі (фото 2.11). 

Видно кіш та міст через річку. Не дійшли до запланованого місця ночівлі пару переходів. 

Висота 3100, завтра буде потрібно набрати на перевал Ашат 1000 м. Чистий 

ходовий час 5 години 28 хвилин, набрали 918 м, скинули 687 м, пройшли 8,6 км. 
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Фото 2.1. Другий ранок сонячний, але зверху випав сніг 

 
Фото 2.2. Пік Блока з ночі став повністю вкритий снігом 
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Фото 2.3. Шлях підйому на пер. Урям Прохідний 

 
Фото 2.4. Вхід в ущелину над кошем 
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Фото 2.5. На пасовищах під перевалом  

Координати фото: N 39°38′23.58″ E 70°00′43.14″ 

 
Фото 2.6. На пер. Урям Прохідний 
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Фото 2.7. Стіни піку Парус 

 
Фото 2.8. Характер спуску з перевалу в д.р. Урям та шлях на пер. Ашат 
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Фото 2.9. Спуск до р. Урям 

 
Фото 2.10. Загальне фото спуску в д.р. Урям 
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Фото 2.11. Місце ночівлі в д.р. Урям, біля мосту,  

Координати фото: N 39°37′50.27″ E 69°58′17.34″ 
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21.07.2021. Перевал Ашат - річка Ашат 

Перевал Ашат, 1А, 4130 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота, 

м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долини рр. 

Урям та Ашат 
4130 

39°37’35.8”N 

69°55’57.9”E 
1А 

1. Загальний час проходження: 6 год 1 хв 

2. Затрачено часу на підйом: 4 год 6 хв, перепад висот: + 1065 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 1 год 55 хв, перепад висот: - 747 м. 

 

Зранку на небі легкі хмаринки. Поснідали макаронами по-флотськи. 

За сьогодні потрібно пройти перевал Ашат і підійти під льдовик Ашат. Шлях 

підйому на перевал з долини ріки Урям видно на фото 3.1 

Вийшли о 6:50. За 5 хвилин спустившись вниз по течії дійшли до мосту в дві 

колоди через Кара-Су, що одразу біля коша. За допомогою маятника з мотузки по 

одному перейшли на лівий берег (фото 3.3). 

Почали підніматися доволі крутим схилом повз кіш (фото 3.2). Над кошем росте 

арчевий ліс, через який по овечим стежкам вийшли на широку трав’янисту терасу, де 

зробили привал. 

Після привалу продовжили йти вправо по ходу в напрямку скелі одинака. Стежки 

немає, йдемо по трав’янистому схилу, пересіченому руслами висохлих струмків (фото 

3.4). Мінлива хмарність. 

Дійшовши до струмка, продовжили підйом по лівому берегу. Берег струмка 

трав’янисто-осипний. Погода все ще гарна, хмарно, але безвітряно. В районі скелі 

струмок сховався під землю (фото 3.5). Трава закінчилася, почався злежаний осип. З 

цього місця вже видно сідловину перевалу. В тіні все ще лежить сніг. 

Здалеку здавалось дивним, чому по всім описам стежка не йде одразу на перевал, 

а траверсує спочатку вправо на відріг, а потім виводить на перевал. Але чим ближче 

підходили, тим більше було крихкого конгломерату, який їхав вниз при навантаженні. 

Ще на самій перевальній сідловині виднівся громадний наддув, який нависав над 

перевальним кулуаром. Тому підійшовши під перевальний злет ми вийшли на стежку, 

що круто бере вправо і серпантином веде спочатку вправо під жандарм (фото 3.6), а від 

нього по гребеню наліво траверсом на перевал (фото 3.7). Траверс на сам перевал теж 

осипний (фото 3.8), в одному місці перетинає сніжник. 

О 12:23 виходимо на сідловину (фото 3.9). Сідловина засніжена, як і весь схил до 

низу. На підйом витратили 4 години 6 хвилин чистого часу, набрали 1065 м, пройшли 

4,9 км від місця ночівлі. Також хотіли б відзначити абсолютний рекорд по знаходженню 

в шортах по висоті у Кості. 

Пробувши на перевалі 17 хвилин, почали спуск в напрямку долини річки Ашат. 

Спускались по снігу в напрямку лівої частини плато (фото 3.10). Тут біля зкидів, вже 

майже не було снігу (фото 3.11), і видно було пер. Парус Ашатський 3Б(фото 3.12). В 

реальності ця «наліпка» виглядає ще більш стрьомніше, ніж по описам першопроходців. 

Загалом схил в бік річки Ашат терасований. Тераси доволі широкі, між ними 

більш круті ділянки, але йдеться легко. На початку спуску пішов дрібний сніг, який 

швидко припинився. 

Спускалися зміщаючися вліво, в напрямку річки, що тебе з під Парусу . По його 

правому берегу спустилися на широку полонину, де випасалися корови. Тут пообідали. 

Після обіду не стали спускатися вздовж струмка, а зрізали вліво, на край тераси 

(фото 3.13). Тут знайшли стежку, яка вела в потрібному напрямку по терасі - до 

http://images/6pam21bg_3.10.jpg
http://images/6pam21bg_3.11.jpg
http://images/6pam21bg_3.12.jpg
http://images/6pam21bg_3.13.jpg
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льодовика Ашат. Тримаючись вище по правому берегу і не зкидаючи зайвої висоти, 

пройшли розливи річки (там, де у звіти Романенкова 2019го року було озеро) і 

спустившись вже до неї на початку цих розливів, де й стали на ночівлю (фото 3.14). 

За день пройшли 9,9 км, набрали 1065 м, скинули 747 м, затратили 6 год чистого 

часу. 

 
Фото 3.1. Шлях підйому на пер. Ашат з пер. Урям прохідний 

http://images/6pam21bg_3.14.jpg
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Фото 3.2. Захід від кошу на пасовища 

 
Фото 3.3. Перехід по слизькій колоді з використанням маятника 
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Фото 3.4. Рух по пасовищам в сторону пер. Ашат  

Координати фото: N 39°37′46.37″ E 69°57′46.67″ 

 
Фото 3.5. Підхід під перевальний зліт,  

Координати фото: N 39°37′44.88″ E 69°56′51.67″ 
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Фото 3.6. Стежка в обхід перевального злету через гребінь 

 
Фото 3.7. На гребені під перевалом,  

Координати фото: N 39°37′41.43″ E 69°56′16.79″ 
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Фото 3.8. Вихід на перевал. На перевалі видно суттєвий карниз, тому його й треба 

обходити 

 
Фото 3.9. Група на пер. Ашат 
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Фото 3.10. Вид з перевалу в бік р. Ашат 

 
Фото 3.11. Після спуску з злету на рівних місцях,  

Координати фото: N 39°37′30.51″ E 69°55′31.02″ 
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Фото 3.12. Вид на пік Парус та пер. Парус Ашатський (3Б) 

 
Фото 3.13. Характер спуску в д.р. Ашат 
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Фото 3.14. Підхід під місце ночівлі на галявині під язиком л. Ашат 
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22.07.2021. Льодовик Ашат - перевали Сонячний та Сабах Західний - льодовик 

Кирк-Булак. 

Перевал Сонячний, 1Б, 3975м 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота, 

м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долини рр. Ашат 

та Кирк-Булак 
3975 

39°34’52.1”N 

69°53’21.8”E 
1Б 

1. Загальний час проходження: 3 год 33 хв 

2. Затрачено часу на підйом: 3 год 33 хв, перепад висот: + 685 м. 

3. Затрачено часу на спуск: не проходився на спуск 

 

Зранку знову ясно. Поснідавши, вирушили в напрямку льодовика Ашат. 

Практично одразу почали підніматися на бічну морену (фото 4.1). Вийшовши на неї 

ідемо крупним та середнім осипом. З морени гарно видно засніжені схили піку Сабах. 

Через два переходи льодовик майже піднявся до рівня морени, тому ми 

приспустилися на його покровну морену, щоб вийти на його центр (фото 4.2).  

Спочатку вийшли в центр, а потім завернули до перевалу Сонячний (фото 4.3). 

Льодовик відкритий, без тріщин.  

Перевал Сонячний з обох сторін являє собою осипний схил. Зі сторони льодовика 

Ашат схил перевального злету складається з мілкого конгломерату, по якому дуже 

важко йти. Тому всі групи обходять злет по чітко видимому крупноблочному осипу. 

Необхідно піднятись на вершину цього осипу і потім траверсувати на перевал. 

Тому ми, пройшовши відкритий льодовик, вийшли на ліву морену. Тут побачили 

залишки старого альптабору. Мабуть якась експедиція на Сабах, бо залишили газові 

балони, якусь куртку і дерев’яну платформу для сидіння. Ми же почали підніматися на 

лівий схил ущелини по середньому та крупному осипу, крутизна до 25-30о. Піднявшись 

майже на висоту сідловини, траверснули схил вліво на перевал (фото 4.4). Тут осип дуже 

дрібний і не приємний.  

Вийшли на сідловину об 11:48. Сідловина широка з невеликим туром (фото 4.5), 

гарно проглядається льодовик Ашат та перевал Жарт (фото 4.6). Зняли записку групи 

Романенкова від 24.07.2019. Висота 4216 м. Влаштовуємо сухий обід. Воду варто 

набрати десь на льодовику, бо далі до льодовика Кирк-Булак її не буде. 

Від ночівлі пройшли 5,5 км і набрали 685 м. 
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Фото 4.1. Рух на праву бокову морену для виходу на л. Ашат, з місця ночівлі  

Координати фото: N 39°36′19.07″ E 69°54′40.37″ 

 
Фото 4.2. На покровній морені л. Ашат 



40 

 

 
Фото 4.3. Підхід пір злет пер. Сонячний 

 
Фото 4.4. Над крупноблочним осипом траверс на перевал 
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Фото 4.5. Команда смажиться на перевалі Сонячний 

 
Фото 4.6. Ашатська стіна та л. Ашат з пер. Сонячний 
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Перевал Сабах Західний, 2А, 4300 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота

, м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долину р. Ашат та 

верхів’я льод. Кирк-

Булак 

4300 
39°34’40.9”N 

69°53’12.9”E 
2А 

1. Загальний час проходження: 2 год 4 хв 

2. Затрачено часу на підйом: 1 год 22 хв, перепад висот: + 205 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 42 хв, перепад висот: - 78 м. 

 

Після обіду починаємо підйом на перевал. Шлях підйому очевидний -  необхідно 

підніматись по ребру, намагаючись не відходити від нього, але інколи доводиться 

зміщатись на ліву сторону ребра, для обходу складних ділянок. 

Ребро складається з зруйнованих і здебільшого пластинчатих сильно 

зруйнованих скель розмірами від мілкого конгломерату до величезних брил. 

Перша половина відносно не крута, до ~30º-35о,  широка (фото 4.5) і осипна з 

виходами скель. Тут і далі йдемо щільною групою. Виходи скель обходяться або зліва 

або зправа. Близько до середини пояс скель збільшується, тому приходиться підлазити 

по величезному осипу. В якийсь момент після короткого траверсу виходимо на пологе 

місце, де робимо привал (фото 4.7). Одразу після привалу крутизна збільшується і 

виходів скель стає більше (фото 4.8). 

В верхній частині ребра більше відносно монолітних виходів скель, які 

утворюють стінки від 60о до вертикальних з висотою 1,5- 3м (фото 4.9). Тому інколи 

доводиться лізти і ходити в невеличкі розвідки, коли перший заліз не туди і зверху каже, 

як краще обійти. Рухатись треба обережно, так як подекуди пластини так лежать, що при 

лазанні, від навантаження їдуть вниз. Тому подекуди необхідно проходити ділянки 

поодинці і обережно, так як частіше всього ноги верхнього учасника вище голови 

нижнього, і навіть маленьке каміння може сильно розганятися.  

 За 1 годину 22 хвилини чистого часу вийшли на перевал Сабах Західний (фото 

4.10). Перевал являє собою скельний гребінь без чітко вираженої сідловини. Категорія 

схожа більше на 2А - потрібно впевнено пересуватися по нескладним скелям без 

надійної страховки. Знайшли тур, в ньому була записка групи Романенкова. Від 

перевалу Сонячний (фото 4.11) пройшли 500 м і набрали 205 метрів висоти. 

З перевалу почали спускатися на льодовик Кирк-Булак. В місці виходу на перевал 

спускатись не вийде, так як одразу починаються скельні зкиди. Тому ми спустились вниз 

по гребню десь 50м, для цього треба було подолати маленький жандарм (фото 4.12). 

Після якого йде виположування (фото 4.13) в гребні, з  якого по системі полиць(фото 

4.14), і стінок спустились на осип, крутизною до 35о. По осипу же дійшли до рантклюфту 

льодовика. Вже озираючись назад легше було би пройти далі по гребню, обійшовши 

великий жандарм зправа і далі по легкому кулуару на льодовик. Цей шлях показано 

синім кольором на фото 4.13, 4.15.  

По ранклюфту льодовика спустились вниз до виположування бокової морени. Де 

трохи вище, на старій боковій морені знайшли стоянки Романенкова, які стояли прямо 

на гребні і більш рівні і затишні місця в кармані цієї старої морени фото 4.15. Спочатку 

вирівняли одну площадку, потім знайшли затишніше і вирівняли ще іншу. Також тут 

знайшли старі пляшки від бензину. З перевалу спускались 40 хвилин. По воду довелося 

спускатися до льодовика, де набирали її з тріщини. 

За день ми пройшли 6,6 кілометри, набрали 890 м, скинули 120 і затратили 5 

годин 37 хвилин ходового часу. 
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Фото 4.7. Траверс гребеня в першій третині підйому 

 
Фото 4.8. Скелі мають блочну розсипчату структуру 
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Фото 4.9. Часто зустрічаються скельні стінки 

 
Фото 4.10. Група на перевальному гребні 
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Фото 4.11. Вид вниз 

 
Фото 4.12. Гребінь доволі крутий, є стінки 
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Фото 4.13. Шлях спуску нами позначено червоним кольором. Легший та коректний 

шлях спуску позначено синім 

 
Фото 4.14. Спуск по полицям, які чергуються зі стінками 
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Фото 4.15. Загальний характер спуску з місця ночівлі. Синім позначено легший варіант 

спуску,  

Координати фото: N 39°34′41.58″ E 69°52′56.10″ 
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23.07.2021. Перевал Лягаргіф Північний - перевал Прохідний - льдовик Урем. 

Перевал Лягаргіф Північний, 2Б, 4700 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота

, м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долини рр. Кирк-

Булак та Лягаргіф 
4700 

39°34’05.6”N 

69°53’33.6”E 
2Б 

1. Загальний час проходження: 5 год 45 хв 

2. Затрачено часу на підйом: 4 год 42 хв, перепад висот: + 550 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 1 год 3 хв, перепад висот: - 345 м. 

4. Рух з одночасною страховкою: 4 год 42 хв, з перильною: 0 год. 

5. Організовано пунктів самостраховки: не організовували. 

 

Вийшли з місця ночівлі о 7й годині ранку. Після спуску з бокової морени одягли 

системи і зв’язалися (фото 5.2). 

Перевальний злет являє собою сніжно-льодовий схил. Логічним шляхом виходу 

на нього є промальований на фото 5.1.  Так як чим ближче до піку Сабах, тим крутіше 

схил. Тому спочатку швидко проходимо пологу частину льодовика і починаємо 

підніматися в напрямку краю льодових зкидів, які видніються зправа. Рухатися в тіні 

доволі холодно, ще й дує холодний вітер. Але сніг ще підморожений, тримає добре. 

Поступово крутизна доходить до 25-30о, плюс виявилось що на перевалі багато 

глибокого снігу, тому темп суттєво вповільнюється, так як підморожена кірка не всюди 

тримає, а проламується, що суттєво сповільнює рух групи. Тому поки перший пихтить, 

інші мерзнуть. Рухаємось дуже повільно, змінюючи першого учасника. За 2 години 18 

хвилин підійшли до невеликих виходів льоду, які виступають над снігом з правої 

частини схилу. Це була десь середина схилу. 

Після привалу продовжили підйом. Через 1 годину 13 хвилин підійшли під 

льодові виходи (фото 5.3). На підході були короткі ділянки крутизною до 40о, які по 

глибокому снігу проходились доволі безпечно, але необхідно було рити траншеї (фото 

5.4). З цього місця пішли вліво по ходу  в напрямку ребра піку Сабах, яке виходить на 

перевальну сідловину. Крутизна схилу до 40º, в середньому ~35º (фото 5.5, фото 5.6).. 

Сніг підтанув ще більше і тримає погано, часто провалюємося по коліна, а то й глибше. 

Якби ми вийшли раніше, то встигли б пройти більше по підмороженому схилу. 

Взявши вліво, піднялися до великої тріщини, яка перетинала перевальний схил 

вздовж. Щоб обійти її рухаємось вздовж неї вліво (фото 5.8), де вона закінчується і 

можна перейти через розриви по сніжному мосту на рівний схил (фото 5.7). Пройшовши 

його з одночасною страховкою, крутизна до 50о (фото 5.9), рушили в напрямку скельних 

виходів на перевальній сідловині (трохи вліво по ходу).  

О 13:11 вийшли на перевал, ближче до піку Сабах, з якого перейшли до туру, де 

й зробили фото  (фото 5.10). Перевальний тур маленький і знаходиться на скельних 

виходах поряд з найнижчою точкою перевальної сідловини. 

Підйом на перевал зайняв 4 години 42 хвилини ходового часу. Пройшли 2,1 км і 

набрали 550 метрів. 

О 14:00 почали спуск в напрямку льодовика Лягаргіф Західний. Спуск 

починається одразу від місця туру. Йде по дрібному осипу (фото 5.11), крутизна схилу 

25-35º (фото 5.12). Через 20 хвилин спуску вийшли на льодовик, де зробили обід. 

Мінлива хмарність, на сонці жарко, вітер стих. 
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Фото 5.1. Загальний вид підйому на пер. Лягаргіф Північний (2Б) 

 
Фото 5.2. Рух у зв’язках по льодовику від місця ночівлі 
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Фото 5.3. Характер схилу у верхній частині підйому на пер. Лягаргіф Північний (2Б) 

 
Фото 5.4. Шлях руху до місця ночівлі від пер. Сабах Західний, та початок підйому на 

перевал 
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Фото 5.5. Значна кількість снігу сповільнює рух 

 
Фото 5.6. Значна кількість снігу сповільнює рух 
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Фото 5.7. Шлях руху в розірваній частині льодовика 

 
Фото 5.8. Над льодовиковими тріщинами 
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Фото 5.9. Шлях підйому на пер. Лягаргіф Північний 
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Фото 5.10. Група на сідловині перевалу Лягаргіф Північний, на фоні піку Сабах 
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Фото 5.11. Характер спуску на південь з пер. Лягаргіф Північний 

 
Фото 5.12. Шлях спуску групи з пер. Лягаргіф Північний 
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Перевал Прохідний, 1Б, 4425 м. 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота

, м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

льдовики Лягаргіф 

Зх. та Лягаргіф Сх. 
4425 

39°33’54.0”N 

69°54’18.4”E 
1Б 

Після обіду ми зв’язалися і вирушили в напрямку перевалу Прохідний (фото 

5.11). Він з’єднує льодовики Лягаргіф Західний, на якому ми знаходилися, та Лягаргіф 

Східний. Якщо дивитися з перевалу Лягаргіф Північний, то перевал Прохідний 

знаходиться в найнижчій точці скельної гряди зліва. 

Щоб не скидаючи висоти, ми траверсуємо схил під скелями (фото 5.13), 

крутизною до 30о. Підійшовши під перевал, почали підйом на сідловину. Піднімалися у 

зв’язках з поперемінною страховкою. Схил перевалу - зруйновані скелі з виходами 

льоду (фото 5.14, фото 5.15). Рух не особливо складний, але вимагає уважності та 

обережності - можна з’їхати на осипу або спустити камінь на товариша, тому доводиться 

перестраховуватись. 

Перша зв’язка вийшла на перевал о 16:13, остання - о 16:23. Від перевала 

Лягаргіф Північний пройшли 1.5 кілометра, скинули 345 м, набрали 10 м, затратили 1 

год 3 хв ходового часу. 

З перевалу Прохідний стало видно наш наступний перевал, Коростильова А., 3А, 

4518 м (фото 5.16). До нього підходили по закритому льодовику Лягаргіф Східний (фото 

5.18). необхідно триматися ближче до скель, бо на льодовику зустрічається багато 

мульд, які легше обходити саме так. За 1 год чистого часу підійшли під схили вершини 

Вузлової 4826 м (вона ж Сварог). В сідловині між нею та вершиною Енергія і 

знаходиться перевал Коростильова. 

Для ночівлі ми побачили два варіанти місця: під перевалом поблизу 

льодовикових озер, або у мульді під схилами Вузлової. Ми вирішили ночувати у мульді 

(фото 5.17), бо вона мала бути більш захищеною від вітру. Воду беремо зі струмка, який 

витікає з-під снігу у мульді. 

За день ми пройшли 5,4 кілометра, набрали 600 м, скинули 508 м і затратили 6 

годин 30 хвилин чистого часу. 
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Фото 5.13. Шлях руху по льод. Лягаргіф Західний, в напрямку пер. Прохідний 

 
Фото 5.14. Характер схилу на підйомі на пер. Прохідний 
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Фото 5.15. Скельно-осипна частина підйому на пер. Прохідний 

 
Фото 5.16. Вид з пер. Прохідний на льод. Лягаргіф східний, та шлях руху групи 
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Фото 5.17. Ночівля групи в мульді льодовика Лягаргіф Східний 

 
Фото 5.18. Шлях руху групи по льод. Лягаргіф Східний 
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24.07.2021. Перевал Коростильова А. - підхід під перевал Ашатська Щілина 

Перевал Коростильова А., 3А, 4518 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота, 

м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долини рр. Урям 

та Лягаргіф 
4518 

39°34’16.0”N 

69°55’35.8”E 
3А 

1. Загальний час проходження: 6 год 23 хв. 

2. Затрачено часу на підйом: 5 год 48 хв, перепад висот: + 200 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 35 хв, перепад висот: - 123 м. 

4. Рух з одночасною страховкою: 35 хв, з перильною: 5 год 3 хв. 

5. Організовано пунктів самостраховки: 5. 

 

Перевал Коростильва колись був повністю сніжно-льодовим і мав категорію 2Б, 

але лід станув і оголив складні гладкі скелі. Загальна схема-фото перевального злету з 

технічними ділянками позначена на фото 6.1.  

Встали о 6:00, перша зв’язка вийшла повністю одягнена в 8:25 в напрямку 

перевалу. До перевального злету підніматись з невеликим траверсом приблизно 300м, за 

20 хвилин підійшли під скелі, де і почалась технічна робота.  

Сніг був ще змерзлий, тому підходили в кішках. 

Ділянка R0 - R1: Замерзлий сніголід. Теплота нагрітих скель вдень розтоплює 

сніг, який на ніч замерзає. Тому підійшовши під скелі траверсуємо їх в напрямку сніжно-

льодового кулуару, де є захід на полицю до першої станції. Траверсуємо 50 м  на три 

такти, на передніх зубах (фото 6.2). Вийшовши в кулуар, 10 м піднімаємось, крутизна до 

45о, до внутрішнього скельного кута зліва, який веде на полицю. (фото 6.3). 20 м по 

скельному куту ІІ+ (фото 6.4)  виходимо на полицю, де і організовуємо станцію навколо 

великого каменю.  

Ділянка R1 - R2: Скельна тріщина, що піднімається по стіні до горизонтальної 

полиці. Починається з характерної гладкої плити (фото 6.5). Її можна облазити, як зліва, 

так і зправа. Зліва більш багатий рельєф, але необхідно працювати під нависанням. Ми 

вирішили лізти зправа. Далі ж лазання проходить у внутрішньому куті з декількома 

перелазами через невеликі стіночки (фото 6.6, фото 6.7). Всюди є можливість зробити 

страховку, скель монолітні. Складність IV+ категорія, 50м. 

Станція R2 одразу на виході на полицю, в заглибленні, на  трьох гаках. Також 

можна зробити трохи правіше навколо каменю, що лежить. 

Перший ліз в скельниках, по динамічній мотузці. Другий завісив статичну 

мотузку. Всі інші або лізли з самостраховкою, або жумарили. В верхній середині не 

змогли вибити і залишили якірний крюк.  

Ділянка R2 - R3: Подальший рух в зв’язках. Спочатку 40м рух по полиці вправо 

ІІ (фото 6.8) до основного кулуару. 

В кулуарі крутизна на початку до 35о і можна рухатись одночасно. Рухались 100 

м правим бортом в напрямку водопаду (фото 6.9). Не доходячи до нього по крутій 

сніжно-льодовій стінці 45о ~15м, виходимо на скельний відріг, прямо навпроти водопаду 

(фото 6.10). З якого підходимо 30м під гладкі покаті скелі по сніжнику, де і робимо 

станцію на відколі, на межі снігу і скель (фото 6.11) 

Ділянка R3 – R5: Від станції на межі снігу та скель вгору по широкій плиті (фото 

6.12). Скелі з бідним рельєфом V-, 25м (фото 6.13), до внутрішнього кута. Після 

внутрішнього кута вихід вліво по льоду на скелях на полицю ~5 м, IV (фото 6.14). На 

льоду в скельниках було неприємно. Прийшлось завішувати у внутрішньому куті штучні 

точки опори і проходити лід по ним. Далі по обледенілим та засніженим скелям (ІІІ+) 
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над водоспадом вихід на перевальну сідловину (фото 6.15). Станція на камені. Тактика 

як і на першій мотузці. Другий учасник заніс статичну мотузку, і завісили як перила. 

Третій учасник відбив у внутрішньому куті на зробленій станції мотузку. Це дозволило 

нам рухатись вдвох на різних ділянках перил, для пришвидшення. Інші учасники 

жумарили, до R4 і далі необхідно було пройти доволі неприємні тірольські перила, на 

яких сильно відкидувало по похилій полці в сторону водоспаду. 

Остання людина вийшла на перевал о 14:13. Сфотографувалися (фото 6.16), 

відпочили 40 хвилин і рушили в напрямку перевалу Ашатська Щілина (фото 6.17).  

За 35 хвилин по рівному закритому льодовику підійшли під перевальний злет і 

зупинились на льодовику на ночівлю. 

Поставивши бівак, троє учасників пішли на обробку перевала. Завісили 3 мотузки 

і повернулися в табір. 

За день пройшли 2,8 км, набрали 250 м, скинули 120 і затратили 6 годин 23 

хвилини. 

 

 
Фото 6.1. Шлях руху групи на підйомі на пер. Коростильова (3А) 
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Фото 6.3. Перші станції на підйом 
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Фото 6.2. Підхід під перевальний злет та перша мотузка на пер. Коростильова (3А) 

 
Фото 6.4. Скельна полиця на підході до станції R1 
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Фото 6.5. Рух першого по внутрішньому куту, перша мотузка 

 
Фото 6.6. Характер підйому на першій мотузці 
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Фото 6.7. Вид вниз з станції R2 

 
Фото 6.8. Полиця перед виходом на сніжник 
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Фото 6.9. Перехід вздовж водоспаду між станціями R2 та R3 

 
Фото 6.10. Сніжний кулуар в обхід водоспаду 
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Фото 6.11. Вид на станцію R3 та R4 та другу мотузку підйому 

 
Фото 6.12. Характер рельєфу під час проходження другої мотузки 
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Фото 6.13. Підйом учасника команди вздовж перил, друга мотузка 

 
Фото 6.14. Верхня частина другої мотузки, проходження учасником 
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Фото 6.15. Станція R5 та друга мотузка підйому на пер. Коростильова (3А) 

 
Фото 6.16. Група на пер. Коростильова (3А), на фоні пік Енергія 
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Фото 6.17. Шлях руху групи по льодовику в сторону пер. Ашатська щілина (3Б) 
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25-26.07.2021. Завішування перевалу Ашатська Щілина - проходження перевалу 

Ашатська Щілина 

Перевал Ашатська Щілина, 3Б, 4610 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота, 

м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долини рр. 

Урям та Ашат 
4610 

39°34’57.5”N 

69°56’09.7”E 
3Б 

1. Загальний час завішування: 7 год. 

2. Загальний час проходження: 9 год 21 хв. 

3. Затрачено часу на підйом: 3 год 35 хв, перепад висот: + 270 м. 

4. Затрачено часу на спуск: 5 год 46 хв, перепад висот: - 583 м. 

5. Рух з одночасною страховкою: 0 год, з перильною: 9 год. 

6. Організовано пунктів самостраховки: 17. 

 

Перевал Ашатська Щілина знаходиться між вершинами Арго та Діоскури. З 

південного боку схил перевалу скельний, а з північного - льодовий, за винятком верхньої 

мотузки, яка проходить по мікстовому рельєфу. 

Підйом на перевал проходить по скелям ліворуч від перевального кулуару. 

Кулуар каменебезпечний, тому по ньому підніматися не варіант. (фото 8.2). Шлях 

підйому добре проглядається з-під перевалу, окрім останніх двох мотузок.  

Ночували на льодовику, одразу під перевалом (фото 8.1). Ввечері, після 

проходження пер. Коростильова ми завісили дві мотузки, але так як були втомлені, 

вирішили не поспішати і зробити дньовку. На дньовці троє людей більш оптимально 

повісили ті мотузки, які вже були завішені і провісили ще одну мотузку аж за саму 

щілину. На нашу думку це мабуть найоптимальніша завіска. Ми завісили три 60ти 

метрових мотузки, по середині кожної з яких зробили станцію, щоб можна було 

проходити одну мотузку одразу двом учасникам по різним ділянкам. Загалом на обробку 

витратили сумарно 7 годин в обидва дні. Решту часу присвятили відпочинку та 

відновленню після доволі напруженої першої частини. Перевал пішло завішувати троє 

учасників, решта відпочивала в таборі. Перші три мотузки проходились в скельниках. 

26 липня ми встали о 4:00, поснідали заливною кашею і почали підйом на 

завішений напередодні перевал. Ми попередньо проговоривши тактику і тому на 

підйомі кожен з нас знав свою роль, тому піднімались без затримок. Задача була в тому, 

щоб якомога ефективніше передати першу мотузку для завіски її на останній ділянці.  

Загальна лінія підйому на  фото 8.2, 8.3. 

До R0 підхід по сніжнику крутизною до 35о.  

Ділянка R0 – R2: ~40 м рух по внутрішньому куту по скелям IV до першого 

сніжника, далі 20 м по краю сніжника по зруйнованим скелям на гребінь контрфорсу, 

ІІ+ (фото 8.4). Станція R1 на відколі, в кінці внутрішнього кута, в захищеному місці від 

падіння каміння. З полки можна зкинути каміння. Станція R2 на відколі. 

Ділянка R2 – R4: 30 м вихід по скелям ІІІ+ вліво на полицю (фото 8.5, 8.7) зі 

сніжником, тут зробили проміжну станцію R3 на лежачих каменях. Далі 5 м підхід по 

снігу під скельну стінку. 25 м рух в напрямку наступної полиці, в обхід скельного 

бастіону, по монолітним покатим скелям IV- (фото 8.8). Станція R4 за 2 м під полицею. 

Скелі мають черепичну структуру, нахилені вниз, рельєф для зачіпок є. 

Ділянка R4 – R5: 35 м V- рух вправо по внутрішньому куту, ключ (фото 8.9, фото 

8.10) наверх бастіону до початку каміну.  

Ділянка R5 – R6: власне сама щілина, яка також являє собою камін, внизу 

засипаний снігом, ІІІ категорія. У верхній частині звужується до 30-40 см, треба 
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протискуватися (фото 8.11). Назва перевалу походить саме від цього місця. Камін 

виводить в основний кулуар перевалу. Щоб потрапити в кулуар, необхідно 

приспуститися 10 м по вузькій полиці ІІІ- (фото 8.12). Далі піднятися 5 м до скельного 

виходу, який розділяє кулуар на 2 частини. Щілину проходили без рюкзаків, попередньо 

реорганізувавши каремати так, щоб вони не висіли збоку. Також так як щілина є 

верхньою точкою, за якою йде крутий спуск, то тут ми змінювали самостраховку 

жумаром на самостраховку на схоплюючому вузлі. Мотузку на R6 кріпили з провисом, 

щоб вистачало її для подолання всіх перегинів. Перед зміною напрямку руху зверху вниз 

або навпаки приходилось повністю пробирати мотузку до натягу. Цю тактику 

обговорили ще в таборі. Плюс на цих двох попередніх ділянках, ми змінили завішену 

звечора динаміку на статичну мотузку, яку зняли з першої ділянки. Це було необхідно 

для того, щоб останню провісити з динаміки. 

Ділянка R6 – R7: 30 м по лівому льодовому кулуару, крутизною до 45о. Верху 

лід закінчуються, над ним скелі ІІІ, 10м. (фото 8.14) Лівий кулуар виводить на нижню 

сідловину (фото 8.13). 

Перевальна сідловина вузька, з крутим обривом на північ, є карніз. 

О 8:23 на перевал піднявся перший учасник, а о 9:35 вся група зібралася на 

перевалі. На підйом затратили 3 години 35 хвилин і набрали 270 м. 

Сфотографувалися (фото 8.15), забрали записку першопроходців - групи 

Міхальова, залишили свою і стали готуватися до спуску. 

Піднявшись до правої частини перевальної сідловини і провісивши туди мотузку 

R7 – R8  (фото 8.16), знайшли спускову петлю першопроходців на двох гаках, в самій 

верхній частині перевальної сідловини, під стіною. Забили ще один свій гак для 

посилення станції. 

О 10:00 почали спуск в напрямку льодовика Ашат. Загальний характер спуску 

видно на фото 8.17.  Судячи з спостережень, на перші 2-3 мотузки сонце ніколи не 

світить, тому тут доволі безпечно. 

Ділянка R8 – R9: ключова. Перша мотузка проходить по скелям в правій частині 

кулуару. Першопроходці спускались по скелям дві мотузки, ми же більше завернули в 

сторону кулуару і виявилось, що мотузки 60 м цілком вистачає, щоб зі скель перейти на 

лід в кулуарі (фото 8.18). Страховка на скелях проблематична, бо вони покриті фірном. 

Скелі круті, вертикальні, є невеликі карнизи, тому деякі короткі ділянки були в повному 

висі (фото 8.19). Сам кулуар зверху вузький і з льодового переходить в скельний і скоріш 

за все вертикальний камін (фото 8.20), цей камін на нашу думку найоптимальніший 

шлях підйому на перевал, якщо йти в інші сторону. На скелях, по яким ми спускались 

на нашу думку тяжко організувати нормальну страховку, бо все покрито фірном. 

Ділянка R9 – R12, кулуарна, 3 мотузки: Вийшовши на лід, ми далі рухались під 

лівою сторону кулуару. Крутизна схилу вгорі кулуару до 70º (фото 8.21). Права частина 

досить сильно пробивається шматочками льоду зі скель і з верхніх станцій на льоду. 

Хоча стріляє по всій площині. Станції організовували під лівим бортом (фото 8.22). 

Ділянка R12 – R16, 4 мотузки, крутизна 40-60о: Після виходу з кулуару 

продовжуємо дюльферяти в напрямку центру льодового схилу, уходячи далі від лінії 

падіння води кулуару (фото 8.23). По льоду дюльферяли відпрацьованою тактикою - 

вперед ідуть троє учасників, всередині групи рухається керівник, останні два учасника 

займаються зісмиком. Останній учасник спускався і зісмикували мотузки через петлі 

Абалакова. 

Ділянка R16 – R17: Остання мотузка виводить на сніжник, по якому вже можна 

рухатися з особистою страховкою. Щоб потрапити на сніжник, необхідно подолати 

невисокий (~2,5 м) бергшрунд (фото 8.24). 
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Всього по льоду ми здюльфернули 8 мотузок і 1 по скелям під сідловиною (фото 

8.25).  

По сніжнику спустилися на морену (фото 8.26). Останній учасник спустився в 

15:46. На спуск ми затратили 5 годин 46 хвилин і скинули 580 м. 

По морені та відкритому льодовику перейшовши ближче до правого борту 

ущелини, стали навпроти перевалу на ночівлю (фото 8.27), на березі льодовикової річки. 

Враженнями від того як «висіло і відбрасувало» ділились майже до ночі, але після 

того як написали рідним про те, що живі – здорові. 

 
Фото 8.1. Місце ночівлі на льодовику 
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Фото 8.2. Шлях підйому на пер. Ашатська щілина (3Б) 

 
Фото 8.3. Перших три мотузки підйому на пе. Ашатська щілина (3Б) 
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Фото 8.4. Попереднє проходження першої мотузки 
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Фото 8.5. Підхід першого до станції R3 
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Фото 8.6. Третя мотузка частково проходить по внутрішньому куту 
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Фото 8.7. Вид зі станції R2 в напрямку руху 

 
Фото 8.8. Учасник на станції R4 
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Фото 8.9. Внутрішній кут між станціями R4 та R5 

 
Фото 8.10. Внутрішній кут з станції R5 
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Фото 8.11. Ашатська щілина знаходиться між станціями R5 та R6 
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Фото 8.12. Вид на щілину зі станції R6 

 
Фото 8.13. Група на сідловині пер. Ашатська щілина (3Б) 
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Фото 8.14. Ділянка схилу між станціями R6, R7 

 
Фото 8.15. Групове фото на сідловині перевалу Ашатська щілина (3Б) 
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Фото 8.17. Загальна схема спуску з пер. Ашатська щілина (3Б) 
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Фото 8.16. Перша станція на спуск з перевалу 

 
Фото 8.18. Характер спуску на першій мотузці та подальший маршрут 
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Фото 8.19. Спуск учасника на першій мотузці 

 
Фото 8.20. льодовий кулуар закінчується скельними виступами 
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Фото 8.21. Характер спуску на першій та другій мотузці 

 
Фото 8.22. Подальший спуск групи в сторону льод. Ашат 
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Фото 8.23. Шлях спуску групи та місце ночівлі на льодовику 

 
Фото 8.24. Спуск групи через бергшрунд 



88 

 

 
Фото 8.25. Схема спуску з пер. Ашатська щілина (3Б) 

 
Фото 8.26. Група на фоні пер. Ашатська Щілина (3Б) 
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Фото 8.27. Бівуак після проходження перешкоди 

Координати фото: N 39°35.347′ E 69°55.853′ 
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27.07.2021. Перевал Жарт - перевал Мисливський - долина річки Кара-Суу. 

Перевал Жарт, 1Б, 4250м 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота, 

м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долини рр. 

Урям та Ашат 
4250 

39°35’24.5”N 

69°56’29.5”E 
1Б 

1. Загальний час проходження: 4 год 19 хв. 

2. Затрачено часу на підйом: 1 год 2 хв, перепад висот: + 175 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 3 год 17 хв, перепад висот: - 779 м. 

 

Гарно відпочивши після проходження перевалу Ашатська Щілина, ми вирушили 

в напрямку долини річки Кара-Суу. Щоб потрапити туди, нам необхідно було пройти 

два перевали 1Б категорії складності - Жарт та Мисливський. 

З місця ночівлі вирушили о 8:15 в напрямку добре видного перевалу, на який 

піднялись за 1 годину. 

Перевал в лоб йти не хотілось, так як там була конгломератна осип, тому ми 

вирішили зайти збоку (фото 9.1). Щоб піднятися на перевал, ми спочатку по змерзлому 

снігу підійшли на осип, обходячи при цьому скельні виходи (фото 9.2).  Де від скель 

почати траверсувати схил вліво, в напрямку жандарму, що знаходиться приблизно по 

центру перевалу (фото 9.3). Підйом проходить середнім за розміром осипом. Крутизна 

до 30-35о. 

Спочатку вийшли на сідловину лівіше жандарму і переконавшись, що це не 

основна сідловина, а знизу скельні виходи, то почали переходити до основної сідловини 

в обхід жандарму. Ми обходили його з західного боку (ближче до льодовика Ашат). На 

обході знаходиться, мабуть, найскладніше місце цього перевалу - траверс короткої 

ділянки, яку потрібно пройти, притримуючись за скелі (фото 9.4), ІІІ-. 

О 9:17 ми вийшли на сідловину перевалу (фото 9.5). Погода хороша, тепло, на 

небі легенькі хмарки. На перевалі знайшли записку групи Антона Єрьоміна з ТК НГУ 

від 19.08.2019.  

В західному напрямку з перевалу добре видно наш шлях на перевали Сонячний 

та Сабах Західний, наше попереднє місце ночівлі та фінальну частину спуску з перевалу 

Ашатська Щілина (фото 9.6). Якщо подивитися на схід, то видно наш наступний перевал 

- Мисливський, 1Б і шлях спуску з перевалу Жарт (фото 9.7). 

Просидівши майже 25 хвилин почали спуск в долину річки Урям. 

Для спуску в д.р. Урям необхідно траверсувати схил на північ по скельним 

полицям (фото 9.8), в обхід виходів скельних зкидів. Обійшовши скелі, звернули 

праворуч, спускаючись в діагональ по схилу перевалу (фото 9.9). Спустились на дно 

невеликої улоговинки, яка йде від цирку північніше перевалу. Улоговинка вивела нас на 

сніжник, яким ми почали спускатися в напрямку річки Урям.  

По сніжнику дійшли до, схоже, колишнього нунатаку. Перед ним знаходиться 

мілке озеро, або, навіть його залишки (фото 9.10). Обходимо його по берегу в напрямку 

правого борту ущелини.  

Наша ціль – це якомога вище зайти в долину р. Урям, щоб поменше зкидувати і 

потім набирати висоти, тому ми притискаємось до правого борту цієї долини. Від озера 

траверсом в обхід зкидів спускаємося на ще один сніжник, вже менший, ніж попередній 

(фото 9.11). За ним починається крупний осип, який спочатку нас повністю вимотав, а 

потім вивів на порослу травою бокову морену (фото 9.12, фото 9.14) льодовика, що 

відступив. 
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З бокової морени гарно видно шлях заходу на перевал Мисливський (фото 9.13). 

Справа видно язик льодовика Урям, з-під якого витікають декілька бурних потоків води 

(фото 9.15). Потім вони зливаються в один і він ховається під морену. Ми перетнули 

його по камінню близько того місця, де він уходить під землю. 

В цілому, мабуть, легше було на спуску від озера, на старому нунатаці, піти 

наліво, де вийти на траву, по якій спуститись до рівня закінчення гребня зправа. Після 

цього траверсом вийти на наш шлях спуску. Це, можливо, з’єкономило би сили, так як 

рух по крупному осипу нас добряче вимотав. Але це був би більш довгий шлях. 

Спуск з перевалу Жарт зайняв 3 години 20 хвилин, ми пройшли 4 км і скинули 

780 м. 

Після перетину струмка почали підйом в напрямку перевалу Мисливський. 

 

 

 
Фото 9.1. Шлях підйому на пер. Жарт (1Б) 
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Фото 9.2. Характер схилу нижньої частини підйому на перевал 

Координати фото: N 39°35′18.67″ E 69°56′20.81″ 

 
Фото 9.3. Група підходить до перевальної сідловини 
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Фото 9.4. Скельна ділянка перед перевальною сідловиною 

 
Фото 9.5. Група на перевальній сідловині, вид на схід 
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Фото 9.6. Маршрут підйому групи на перевал. Шлях руху в попередні дні 

 
Фото 9.7. Подальий спуск в д.р. Урям 



95 

 

 
Фото 9.8. Спуск з перевальної сідловини 

 
Фото 9.9. Шлях спуску з перевальної сідловини 
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Фото 9.10. Рух по сніжнику 

Координати фото: N 39°35′21.19″ E 69°56′49.56″ 

 
Фото 9.11. Спускаємось в д.р. Урям 
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Фото 9.12. Шлях спуску та подальший підйом на пер. Мисливський (1Б) 

Координати фото: N 39°34′54.80″ E 69°57′53.63″ 

 
Фото 9.13. Шлях руху по льод. Урям (1Б) 
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Фото 9.14. Спуск на льод. Урям зі сторони пер. Жарт (1Б) 
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Перевал Мисливський, 1Б, 4150 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота, 

м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долини рр. Урям 

та Кара-Суу 
4150 

39°34’41.4”N 

69°59’22.6”E 
1Б 

1. Загальний час проходження: 2 год 57 хв. 

2. Затрачено часу на підйом: 2 год 2 хв, перепад висот: + 590 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 55 хв, перепад висот: - 484 м. 

 

Перевал Мисливський знаходиться, якщо дивитися від потоку, «зліва за 

поворотом». Гарним орієнтиром є вершина 4200 м, яка знаходиться північніше перевалу. 

Практично одразу за потоком ми вийшли на відкритий льодовик (Урям), який 

ховався під покровною мореною. По якій зайшли за «поворот», де стали на обід на 

льодовику. Зі стіни постійно тече і сипить. Після обіду продовжили підніматись по 

цьому карману вздовж схилів переходячи по сніжникам, або льоду (фото 9.16) в 

напрямку перевалу. 

Підійшовши під злет і побачивши сідловину вибрали шлях підйому на перевал. 

Знизу він виглядає дуже грізно. Але якщо роздивитись, то можна побачити систему 

полиць, яка веде різними шляхами на перевал. При чому рекомендуємо починати 

правіше з поступовим зміщенням під сідловину. Починати в правій частині 

перевального злету не рекомендуємо, так як виглядає, що треба буде лізти всі стіночки 

в лоб, або багато обходити ці ж стіночки. Також щоб не одягати кішки вирішили 

піднятись по осипу, який в одному місці доходив прямо до поясу скель, і від цього місця 

можна було вже промалювати шлях (фото 9.17). 

Піднявшись до поясу скель складаємо трекпалиці, так як майже одразу 

починається рель’єф, який вимагає підлазів (фото 9.18). Рухаємося по системі полок і 

зруйнованих скель ІІ – ІІІ- складності (фото 9.19).  Спочатку по контрфорсу забираємо 

вправо уходячи від сідловини, потім дійшовши до поясу вертикальних скель, які 

знаходяться трохи нижче сідловини повертаємо наліво в сторону перевалу. Прямо на 

перевал заходимо по кордону осипу і сфірнованого снігу, обходячи карниз (фото 9.20). 

На перевал вийшли о 17:17 (фото 9.21). Зняли записку групи Антона Єрьоміна з 

ТК НГУ від 20.08.2019. На підйом від потоку затратили 2 години ходового часу, 

пройшли 3 км и набрали 590 м. Загалом підйом нам видався як сильна 1Б, яка при 

наявності снігу на цих скелях може легко перетворитися на 2А, особливо для не 

досвідчених команд. 

Пробувши на перевалі 20 хвилин, ми почали спуск в долину річки Кара-Суу (фото 

9.22). Спускалися по злежаному осипу, що поріс травою (фото 9.23). По ньому вийшли 

в старий рантклюфт під лівим бортом ущелини. Короткий прохід по сніжнику, а потім 

продовжили рух вздовж лівого борту (фото 9.24). Під скелям, що знаходяться зліва, вже 

росте багато трави. 

Ущелина розширилася, схил став трав’янисто-осипним. Внизу стало видно 

широку полицю, на якій паслися корови та коні (фото 9.25). Вирішили ночувати на 

цьому пасовищу, бо час уже був пізній і спускатися до Кара-Суу і шукати краще місце 

для ночівлі вже не хотілося. Воду беремо зі струмка, що протікає на пасовищі. 

На спуск з перевалу Мисливський ми затратили 1 годину, пройшли 2 км і скинули 

480 м. 

http://images/6pam21bg_9.16.jpg
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Фото 9.15. Вид на захід з підйому на пер. Мисливський (1Б) 

 
Фото 9.16. Підхід до початку підйому на пер. Мисливський (1Б) 
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Фото 9.17. Шлях підйому на пер. Мисливський (1Б) 

Координати фото: N 39°34′39.77″ E 69°59′14.85″ 

 
Фото 9.18. Характер підйому на пер. Мисливський (1Б) 
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Фото 9.19. Скельні полиці на підйомі на перевал 

 
Фото 9.20. Сніжник перед виходом на сідловину перевалу 
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Фото 9.21. Вид на захід з сідловини пер. Мисливський (1Б) 

 
Фото 9.22. Вид на захід з сідловини пер. Мисливський (1Б) 
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Фото 9.23. Спуск в д.р. Кара-Суу 

 
Фото 9.24. Характер схилу в нижній частині спуску 
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Фото 9.25. Шлях руху до місця ночівлі на пасовищі 

Координати фото: N 39°34′38.03″ E 70°00′03.67″ 
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28.07.2021. Долина річки Кара-Суу - долина річки Ак-Суу. 

Сьогодні ми закінчуємо перше кільце. Маємо спуститися за заброскою, зустріти 

Діму, перепакувати рюкзаки і піднятися вздовж Ак-Суу до зручного місця ночівлі. 

Від місця ночівлі вирушили по стежці, що проходить лівим бортом ущелини. 

Вище в кінці ущелини видно перевал Самджон 2А (фото 10.1). 

Стежка починається трохи нижче пасовища на лівому березі струмка. Трохи 

нижче пасовища є ще одне рівне місце, де можливо стати. Воду також можна набрати зі 

струмка. 

Стежка проходить повз луга, на яких пасуться корови (фото 10.2). Долина гарна, 

у верхів’ях поросла травою, без лісу. 

Стежка весь час йде лівим берегом, без переходу на правий, стежка дуже рідко 

спускається до води (фото 10.3, фото 10.5). На іншому березі також видно стежку. По 

дорозі пройшли через шматок арчевого лісу (фото 10.4). Через деякий час також 

пройшли два коша.  За останнім шматком лісу долина розширюється останній раз, і ми 

виходимо на пасовища, недалеко від злиття річок Кара-Суу та Ак-Суу (фото 10.6). 

Після цього ми по вже знайомим нам мостам перейшли через Кара-Суу та Ак-

Суу, та піднялись до заброски, , яка була в коші в 300 метрах вище по течії від мосту 

через Ак-Суу. Від ночівлі витратили 2 години 10 хвилин чистого ходового та пройшли 

пройшли майже 13 кілометрів та скинули 890 м. 

Біля заброски ми зустрілися з Дімою і пообідали. За час обіду перепакували  

заброску, благо в нас вона була вже розподілена по кожній людині. Дмитро за нами дуже 

скучив та доповів, що він зміг відновитися і ми вирішили продовжити з них похід далі.   

Після обіду вирушили вгору по течії Ак-Суу. Тут також є гарна стежка, що йде 

правим берегом. 

Від коша йшли по тропі серед лісу та галявин, і за 20 хв вийшли на галявину, де 

в деякі роки стоїть альптабір. Цьогоріч його не було. Коли він є, це ще один варіант 

місця, де можна лишити заброску. Біля місця альптабору є великий камінь з пам’ятними 

табличками загиблим. 

Продовжуємо йти гарною стежкою, яка невдовзі проходить повз кіш (фото 10.7), 

за яким починаються пасовища (фото 10.8). Після них заходимо в арчевий лісок (фото 

10.9), з надією, що десь в лісі ми знайдемо воду і зможемо зупинитись. Але не так 

сталося, як гадалося. В прекрасному лісі є прекрасні і ідеально рівні галявини, але води 

немає. А вода Ак-Суу, як виходить з назви біла і тому готувати на ній їжу не хочеться. 

Тому доволі довго йдемо по лісу і вийшовши з нього, ми стали на ночівлю (фото 10.10, 

фото 10.11). Воду набираємо на відмілині посеред річки трохи нижче за течією, цей 

відріг видно на фото 10.10. Вона фільтрується через пісок і б’є потужним джерелом. В 

потоці з джерела вдалося скупатися та випрати одяг. 

За день ми пройшли 16 кілометрів за 3 години 25 хвилин ходового часу, скинули 

917 метрів та набрали 320 метрів. 
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Фото 10.1. Шлях руху від місця ночівлі, вид на південь 

 
Фото 10.2. Рух по стежці по лівому березі р. Кара-Суу 
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Фото 10.3. Верхня частина долини р. Кара-Суу 

Координати фото: N 39°35′15.02″ E 70°00′49.55″ 

 
Фото 10.4. Рух по д.р. Кара-Суу 
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Фото 10.5. Нижня частина д.р. Кара-Суу 

 
Фото 10.6. Група закінчила перше коло, далі закидка 

Координати фото: N 39°38′25.23″ E 70°02′17.69″ 
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Фото 10.7. Підйом по д.р. Ак-Суу 

 
Фото 10.8. Долина річки Ак-Суу 
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Фото 10.9. Рух по правому березі р. Ак-Суу 

 
Фото 10.10. Шлях руху по д.р. Ак-Суу 



112 

 

 
Фото 10.11. Місце ночівлі в д.р. Ак-Суу 

Координати фото: N 39°36′53.00″ E 70°04′00.64″ 

 

29.07.2021. Долина річки Ак-Суу - підхід під пік Блока 

Зранку виходимо вверх по долині в напрямку гарно видної правої бокової морени 

льодовика Ак-Суу (фото 11.1). Рухаємось по тропі.  

Перед мореною, пройшли верхній альптабір, в якому на той час знаходились двоє 

французських альпіністів. Вони намагалися залізти на пік Блока по північно-західній 

стіні. На жаль, непогода завадила їм. Як потім виявилося, це були брати Лоуна та Трістан 

Ладевант (Ladevant Louna, Tristan), професійні альпіністи, обидва чинні призери етапів 

кубку світу з льодолазіння, при цьому Лоуна вже дворазовий чемпіон світу з 

льодолазіння (2021, 2022рр). 

Місце альптабору є зручним для ночівлі - є багато місць для наметів та струмок з 

чистою водою. 

Поспілкувавшись з французами, почали підніматися на бокову морену гарно 

набитою стежкою (фото 11.2). Після підйому на морену і повороту за відріг нам 

відкрився вид на вершину Аксу Північна і перевал Мекка 3Б* (фото 11.3). 

За відрогом, йдучи все по тій же стежці, ми підійшли до річки, яка стікає з 

льодовика, що лежить між піком Блока і вершиною 5120 (фото 11.4). Перебродивши 

річку, почали підніматися вздовж неї (фото 11.5) в напрямку льодовика і піка Блока 

(вліво по ходу). На підйомі стали на привал, де нас наздогнали французи. Вони йшли 

забирати спорядження, яке лишили на морені перед льодовиком. Сфотографувалися з 

ними (фото 11.6) і продовжили підйом. 

Вийшовши на покривну морену льодовика, вирішили ставати на ночівлю на ній, 

а не підніматися на осипний гребінь  пер. Оглядового, де ночувала група Романенкова в 

2019 році. Вирівняли майданчик, поставили шатро і стали відпочивати. Воду брали з 

льодовикового струмка недалеко від табору. 
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З морени гарно видно вихід на льодовик, перевал Блока Західний 3Б і сам пік 

Блока (фото 11.7). 

Ми вже остаточно вирішили, що не підемо на пер. Блока Західний і 

скористаємось запасним варіантом. Хоч сьогодні був і доволі легкий день, і ми без 

проблем би до обіду піднялись би на пер. Оглядовий, але сукупність факторів наявного 

поганого прогнозу погоди, не розходженого учасника та важких рюкзаків казали нам, 

що не слід випробовувати нашу вдачу. Як виявилось це був останній погожий день 

гарного погодного вікна. 

За день ми пройшли 5,5 кілометри, затратили 2 години 10 хвилин ходового часу, 

набрали 915 м. 

 
Фото 11.1. Подальший рух по боковій морені льод. Ак-Суу 

Координати фото: N 39°36′42.81″ E 70°04′00.55″ 

http://images/6pam21bg_11.7.jpg
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Фото 11.2. На початку бокової морени 

 
Фото 11.3. Привал в верхній частині бокової морени, вид на південь 
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Фото 11.4. Перехід з бокової морени до долини річки 

 
Фото 11.5. Піднімаємось вздовж річки, показано шлях руху цього та наступного дня 
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Фото 11.6. Спільне фото разом з зірками світового льодолазання братами Ладевант 

 
Фото 11.7. Шлях руху групи по льодовику 30.07 

 

  



117 

 

 

30.07.2021. Перевал Москальцова - льодовик Ак-Тюбек. 

Перевал Москальцова А.В., 2А, 4580 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота

, м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долини рр. Ак-

Суу та Ак-Тюбек 
4580 

39°35’59.6”N 

70°07’13.1”E 
2А 

1. Загальний час проходження: 3 год 40 хв. 

2. Затрачено часу на підйом: 2 год 50 хв, перепад висот: + 705 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 50 хв, перепад висот: - 325 м. 

 

Зранку будильник спрацював о 6й годині. Але йшов сильний дощ, тому ми 

перечекали до 8ї години, поки він не закінчиться. Поснідали, зібралися і о 9:45 вирушили 

вгору по льодовику в напрямку піка Блока. На небі мінлива хмарність. 

Пройшли повз неглибокі тріщини під осипним гребенем 4200 м (фото 12.1), 

вийшли за ним до більш глибоких тріщин (фото 12.2). Льодовик відкритий, тому не 

зв’язувалися. 

Пройшовши тріщини, продовжили йти в південному напрямку, тримаючись 

лівого краю льодовика. Справа нависає північно-західна стіна піка Блока. 

Невдовзі після проходження зони тріщин льодовик став закритим. Зв’язалися і 

продовжили рух в напрямку перевала Москальцова (фото 12.3). Спочатку трималися 

лівого краю льодовика, а потім змістилися ближче до центру (лівіше по ходу). Хмарно і 

прохолодно. 

Піднявшись на перегин льодовика, ми побачили гарний орієнтир - нунатак. 

Перевал знаходиться лівіше від нього (фото 12.4). 

Пологий підйом на сідловину проходить практично повністю по снігу (фото 

12.5). Лише під сідловиною починається осип. О 13:45 ми піднялися на перевал (фото 

12.6). Мінлива хмарність. З місця ночівлі пройшли 4,3 кілометри, набрали 705 метрів та 

затратили 2 години 50 хвилин ходового часу. 

На перевалі була мінлива хмарність і досить прохолодно. Пробувши на перевалі 

25 хвилин, почали спуск в напрямку льодовика Ак-Тюбек (фото 12.7). 

Спуск почали трохи північніше сідловини, так як одразу під перевальною 

сідловиною скельні зкиди. Піднявшись метрів 100 вверх і перейшовши за гребінь 

знайшли зручний захід на систему осипних полиць, який вів на мілку осип (фото 12.8). 

Крутизна зверху до 35о. Осип середній за розміром, нижче по схилу стає дрібним. 

Змістившись вліво по ходу і вниз, вийшли на цей дрібний осип і почали спуск прямо 

вниз (фото 12.9), в напрямку гарно видної бокової морени льодовика. 

Спустившись на морену, робимо обід. Воду набираємо з льодовикового струмка. 

Відпочивши, продовжили рух в напрямку основного ложа льодовика Ак-Тюбек 

(фото 12.10). Дійшли до невеликої покровної морени, навіть просто розсипу каміння, 

стали на ночівлю. Вирівняли майданчик, почали готувати вечерю. 

Двоє учасників пішли завішувати наш наступний перевал - О. Блока 2А (фото 

12.10). Вони встигли завісити 1 мотузку і о 18й годині почався снігодощ, тому вони 

швиденько повернулися в табір. 

За день ми пройшли 5,6 кілометра, набрали 705 метрів і скинули 325, затративши 

3 години 40 хвилин ходового часу. 

http://images/6pam21bg_12.1.jpg
http://images/6pam21bg_12.2.jpg
http://images/6pam21bg_12.3.jpg
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http://images/6pam21bg_12.11.jpg
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Фото 12.1. Шлях руху групи по льодовику 

 
Фото 12.2. Обходимо відкриті тріщини 
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Фото 12.3. Рух у зв’язках по закритому льодовику 

 
Фото 12.4. Шлях підйому до пер. Москальцова (2А) 
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Фото 12.5. Шлях підйому, знято з сідловини пер. Москальцова (2А) 

 
Фото 12.6. Група на пер. Москальцова (2А) 
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Фото 12.7. Шлях спуску з пер. Москальцова (2А) та місце ночівлі 

 
Фото 12.8. Початок спуску з перевальної сідловини 

Координати фото: N 39°36′01.55″ E 70°07′08.49″ 
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Фото 12.9. Загальний вид спуску з перевальної сідловини 

 
Фото 12.10. Місце ночівлі та подальший маршрут руху до пер. О. Блока 
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Фото 12.11. Льод. Ак-Тюбек 
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31.07.2021. Перевал О. Блока - перевал Тро-Блок - під перевалом Тро-Блок ІІ. 

Перевал О. Блока, 2А, 4398 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота

, м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долини рр. Ак-

Тюбек та Дукенек 
4398 

39°35’28.0”N 

70°07’48.0”E 
2А 

1. Загальний час завіски: 1 год. 

2. Загальний час проходження: 2 год 30 хв. 

3. Затрачено часу на підйом: 2 год, перепад висот: + 155 м. 

4. Затрачено часу на спуск: 30 хв, перепад висот: - 117 м. 

5. Рух з одночасною страховкою: 0 год, з перильною: 2 год. 

6. Організовано пунктів самостраховки: 5. 

Ранок порадував нас гарною погодою - синє небо, сонце, легенькі хмари. 

В даному гребні є як мінімум 3 сідловини, які можуть вважатися перевальними і 

всі вони приблизно однакової складності. Ми вирішили підніматись на саму крайню 

зліва. Хоча як згодом виявилось треба було підніматись до стін піку Блока, щоб менше 

потім йти до перевалу Тро-Блок. 

О 8:10 вийшли в напрямку перевалу (фото 13.3). За ним гарно видно стіни 

вершини 4818 (фото 13.1). Між нею та піком Блока знаходиться перевал Тро-Блок. 

Технічна робота на перевалі Олександра Блока складалася з завішування двох мотузок, 

першу з яких ми вже завісили напередодні (фото 13.5), крутизна до 45о. 

Підхід під перевал зайняв 10 хвилин (фото 13.2) і ще 20 хвилин (до 8:40) довелося 

підніматися до бергшрундту, де знаходилася станція R0. Бергшрундт в місці завіски не 

високий, десь один метр, тому проходиться легко. Прожумаривши до станції R1 (фото 

13.4), перша зв’язка почала завішувати другу мотузку. О 9:40 вони піднялися на перевал, 

звідки відкрився краєвид на перевал Дукенек та вершини за ним (фото 13.7). О 10:10 вся 

група зібралася на перевальній сідловині. 

Сфотографувалися (фото 13.8), і піднявшись трохи вище по гребню знайшли 

записку групи Міхальова від 21.07.15. Підйом на перевал зайняв 2 години ходового часу, 

ми пройшли 1.1 км і набрали 155 м. 

Зручне місце для спуску в бік долини річки Дукенек знаходиться в північно-

східному напрямку від точки нашого виходу на сідловину (лівіше по ходу). Потрібно 

було пройти ~100 метрів по розвалюшному гребеню ІІкат до ще одної сідловинки (фото 

13.9). По ходу знайшли записку групи Романенкова від 11.08.19. 

Спуск по середньому осипу зайняв у нас півгодини (фото 13.10). Стали на обід 

перед початком підйому на перевал Тро-Блок 2А. 



125 

 

 
Фото 13.1. Підхід до пер. О. Блока (2А). Синім показані можливі простіші варіанти 

шляху в напрямку пер. Тро-Блок 

 
Фото 13.2. Місце ночівлі та шлях руху по льодовику Ак-Тюбек 
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Фото 13.3. Загальний вид проходження пер. О.Блока (2А). Синім показані можливі 

простіші варіанти шляху в напрямку пер. Тро-Блок 

 
Фото 13.4. Учасник проходить ділянку R0-R1 

Координати фото: N 39°35′29.05″ E 70°07′46.01″ 



127 

 

 
Фото 13.5. Проходження першого на ділянці R0-R1 
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Фото 13.6. Учасники групи при проходженні пер. О. Блока (2А) 

 
Фото 13.7. Вид на схід з пер. О. Блока (2А) 
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Фото 13.8. Група на пер. О.Блока (2А) 

 
Фото 13.9. Шлях спуску на схід 

Координати фото: N 39°35′30.73″ E 70°07′53.70″ 
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Фото 13.10. Характер спуску з перевальної сідловини 
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Перевал Тро-Блок, 2А, 4650 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота, 

м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долини рр. 

Дукенек та Тур 
4650 

39°35’11.8”N 

70°07’31.3” E 
2А 

1. Загальний час проходження: 3 год. 

2. Затрачено часу на підйом: 2 год 45 хв, перепад висот: + 300 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 15 хв, перепад висот: - 109 м. 

4. Рух з одночасною страховкою: 0 год, з перильною: 1 год 55 хв. 

5. Організовано пунктів самостраховки: 3 . 

 

Перевал Тро-Блок знаходиться в південно-західному напрямку від перевалу 

Блока, правіше по ходу для нас, між піком Гострий(4818) та піком Блока (фото 13.11). 

Після спуску з Блока треба було набрати 300м висоти по тяжкому талому снігу. Тому 

для економії часу і сил є можливість скористатися більш коротким шляхом. Підніматись 

на гребінь пер. Блоку треба якомога ближче до стіни піку Блока, там на підйом буде дві 

повні мотузки. Спуск з гребеня під стінами Блоку не являє собою складності і може бути 

пройдений на особистій техніці. Скориставшись цим варіантом ви при цьому можете 

спуститись прямо під пер. Тро-Блок. 

Від місця обіду ми почали підніматися по закритому льодовику, з засипаними 

тріщинами (фото 13.12). Вже через півгодини пройшли перегин льодовика і побачили 

сідловину перевалу (фото 13.13). 

Підйом на перевал проходить не до середини сідловини, а навскоси наліво через 

прохід у скелях (фото 13.14). Повісили одну мотузку, яку можна розбити на дві ділянки. 

Перша від бергшрунда вверх 35м до виходів скель йде по снігу, крутизною до 40о 

наверху (фото 13.14). Друга ділянка – це до 20м, вихід на сідловину через скельні ворота 

по льоду 7м крутизною до 60о (фото 13.15). 

На перевал піднялися о 15:40 (фото 13.16). Зняли цьогорічну записку групи 

Міхальова від 14.07. Від місця обіду пройшли 1 кілометр, затратили 2 години 45 хвилин 

і набрали 300 метрів. 

Від перевалу за 15 хвилин спустилися по льодовику до скельного рігеля під 

перевалом Тро-Блок ІІ (фото 13.17). З нього відкривається вид на вершину 4966 і підхід 

до перевалу Машенька 2А (фото 13.18), які були нашими цілями, якби ми пішли перевал 

Блока Західний. На скельному рігелі багато рівних місць. Ми вибрали одне 

вітрозахищене на великому плоскому камні. 

За день ми пройшли 3,3 кілометри, затратили 5 годин 30 хвилин ходового часу, 

набрали 455 метрів і скинули 226 метрів. 

https://opentopomap.org/#map=15/39.586622/70.125370
https://opentopomap.org/#map=15/39.586622/70.125370
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Фото 13.11. Подальший шлях підйому до пер. Тро-Блок (1Б) 

 
Фото 13.12. Проходимо по сніжному гребню. Синім показані можливі простіші 

варіанти шляху в напрямку пер. Тро-Блок 
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Фото 13.13. Схема підйому на пер. Тро-Блок (1Б) 

 
Фото 13.14. Учасники проходять перевальний злет 



134 

 

 
Фото 13.15. Ділянка R1-R2 

 
Фото 13.16. Група на перевальній сідловині 



135 

 

 
Фото 13.17. Подальший маршрут спуску та місце ночівлі 

 
Фото 13.18. Пер. Машенька та вершина 4966 
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1.08.2021. Сходження на вершину 4822 (пік Зірковий) 

Пік Зірковий, 3А, 4822 м, першосходження 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота, 

м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 
- 4822 

N 39°34′15.40″  

E 70°08′12.34″ 
3А 

1. Загальний час проходження: 6:45 год. 

2. Затрачено часу на підйом: 4 год 23 хв, перепад висот: + 430 \ -80 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 2 год 22 хв, перепад висот: - 430\ +80 м. 

4. Рух з одночасною страховкою: 1 год, з перильною: 3 год 15 хв. 

5. Організовано пунктів самостраховки: 16. 

6. Характеристики ключових частин підйому та спуску за ділянками: 

Ділянка 

шляху  

(від і до) 

Загальн

ий час 

проход

ження 

(год:хв) 

довжина 

(м) 

крути

зна 

(град.

) 

Перепад 

висот 

(м) 

Характер 

  рельєфу 
Характеристика руху зі 

страховкою 
Кількіс

ть 

організ

ованих 

точок 

страхов

ки 

самос

трахо

вкою 

одноча

сною 
змінно

ю 
периль

ною 

Підйом від 

плато до 

полиці, теж 

саме на 

спуск 

підйом 

1 год 

23 хв 

спуск 

53хв 

400 до 35 +/-260  
Сніжно-

льодовий схил.  
 

2год 

13 хв 
 - - 

Підйом від 

полиці до 

скель під 

гребнем, теж 

саме на 

спуск 

підйом 

2год 40 

хв 

спуск 

1 год 

19 хв 

360 

6 

мотузок 

45-55 +/-120 Льодовий схил    
3 год 

59 хв  
41 

Підйом на 

вершину від 

полиці, теж 

саме на 

спуск 

підйом

20 хв 

спуск 

10 хв 

200 до 35 +/-50 

Осип з 

виходами скель, 

гребінь 

30хв    - 

 

Сьогодні в нас заплановане першосходження на вершину 4822, яку добре видно 

з табору (фото 14.1). Шлях до неї пролягає через плато нижче табору (фото 14.2). До 

плато ми почали спускатися о 7:17. Пройшовши через 2 морени і сніжні полиці, вийшли 

на плато з озером. Спуск зайняв 15 хвилин. Зустрілась одна ділянка крутизною під 45о 

протяжністю 5м, яку пройшли на особистій техніці. 

На плато, одразу біля озера зв’язалися і одягнули кішки. Далі піднімались 

зв’язками вгору галсами по помірно крутому схилу (фото 14.3). Крутизна до 35о, йдемо 

зігзагами, вздовж скельної гряди зліва (фото 14.4). Виходити на скелі не варіант, так як 

по ним може бути місцями крутіше і вони всипані снігом.   

http://images/6pam21bg_14.1.jpg
http://images/6pam21bg_14.2.jpg
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Після цього вийшли на сніжну полицю. Орієнтир - розрив у гряді та льодовий 

обрив наліво. Вище полиці вже доцільно вішати мотузки. Погода вже почала псуватися, 

небо затягнули хмари. Вирішили рухатись подалі від скель, біля яких лід виглядав 

складніше, а по середині було видно більше снігу. Плюс існувала невелика вірогідність 

зкидання каменів. 

О 9:48 почали завішувати перила одразу вище полиці. Першу мотузку вішаємо 

вертикально вверх по схилу 35-45о (фото 14.5, 14.6). 

На другій мотузці стає крутіше, 45-55º, тому ми вирішуємо вішати ближче до 

скель в обхід льодових виходів (фото 14.7, фото 14.8, фото 14.9).  

Третю мотузку вішаємо ще ближче до скель, в напрямку видимого перегину 

рельєфу (фото 14.10). В кінці третьої мотузки виходимо на невелику похилу полку, яка 

утворює виположення, що йде вздовж вершинного осипу до величезного снігового 

наддуву. Для пришвидшення проходження цих крутих ділянок мотузки розбивались 

посередині вкрученим льодобуром, що дозволяло одночасно підніматись двом 

учасникам. 

Поки жумарили інші учасники перший учасник, пішов в розвідку на видиму 

вершину, яка то з’являлась, то пропадала в тумані. Вийшовши туди в повному тумані 

він сказав, що всі інші учасники можуть підніматись на особистій техніці до нього, і що 

це і є вершина. Тому ми далі з особистою страховкою піднялись на гребінь, через осип і 

ділянки снігу (фото 14.11). Крутизна осипу до 35о. Осип виводить на короткий пологий 

гребінь, по якому в тумані (фото 14.12) вийшли на вершину о 12:28 (фото 14.13). 

Вирішили назвати гору піком Зірковий. 

Фотографувались поспіхом, так як погода зіпсувалася остаточно, пішов сніг, десь 

на віддалі було чутно удари грому. В коротких розривах хмар ми побачили, що гребінь 

далі продовжується і на відстані в 70м є ще інша вершина, над якою нависає сніговий 

наддув (фото 14.14). Звичайно нам хотілось туди піти, по часу б це зайняло до півгодини. 

Мотузки ми попередньо зняли, хоча технічної роботи судячи з побаченого там вже 

особливо не передбачалось, але розкати грому гнали нас на спуск, принаймні з гребня і 

вершини.  

Всього до вершини від табору пройшли 2,1 кілометра, набрали 430 метрів, 

скинули 80 і затратили 4 години 23 хвилин ходового часу. 

Лишивши записку і сфотографувавшись, почали спускатися о 12:35, шляхом 

підйому. Завішувати мотузки вирішили по старим місцям і вже розчищеним станціям 

(фото 14.15). Для прискорення спуску мотузки не зісмикували – останній йшов з 

нижньою страховкою і двома льодовими інструментами. При цьому на першій та другій 

мотузці посередині передостанній учасник крутив льодобур для того, для більш 

безпечної страховки. Спустившись до полиці -зв’язались і обережно по помірнокрутому 

схилу спустились на плато, крім крутизни складності нам добавляв вертикальний сніг, 

який нещадно здував та бив по обличчю. В цілому на спуск хотілось і тут повісити 

мотузки, але погода не дозволяла. При меншій кількості снігу, а він в нас випав вночі і 

більш слабкої групи цю ділянку прийдеться завішувати. 

Так як сніг вже розкис, то на плато перший учасник почав провалюватись в 

тріщини. Одну з широких тріщин долаємо з поперемінною страховкою: (фото 14.16). 

Дійшовши до озера - вив’язалися. Від неї піднімалися на рігель з нашим табором і о 

15:35 ми були там. 
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Фото 14.1. Безіменна вершина 4822 м 

 
Фото 14.2. Схема підйому на пік Зірковий 
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Фото 14.3. Підходимо у зв’язках до початку складнішого схилу 

 
Фото 14.4. Рух по закритому льодовику 
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Фото 14.5. Схема нижньої частини підйому 
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Фото 14.6. Станція R1 
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Фото 14.7. Перший учасник провішує другу мотузку 

 
Фото 14.8. Станція R2 
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Фото 14.9. Ділянка підйому R2-R3 

 
Фото 14.10. Ділянка підйому R3-R4 
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Фото 14.11. Підйом на вершину по крутому осипному схилу 

 
Фото 14.12. Передвершинний гребінь 
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Фото 14.13. Грyпа на вершині піку Зоряний (3А, 4822) 

 
Фото 14.14. Сніжній надув на гребені вершини 
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Фото 14.15. Спуск на другій ділянці 

 
Фото 14.16. Перехід через тріщину останнього учасника 
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2.08.2021. Перевал Тро-Блок ІІ - долина річки Дукенек. 

Перевал Тро-Блок II, 3А, 4600 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота, 

м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долини рр. 

Дукенек та Тур 
4600 

39°34’55.9”N 

70°07’48.4”E 
3A 

1. Загальний час проходження: 5 год 21 хв. 

2. Затрачено часу на підйом: 11 хв, перепад висот: + 15 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 5 год 10 хв, перепад висот: - 272 м. 

4. Рух з одночасною страховкою: 0 год, з перильною: 5 год 10 хв. 

5. Організовано пунктів самостраховки: 8. 

 

Сьогодні у нас заплановано пройти останній технічний перевал походу - Тро-

Блок ІІ. Від місця табору до перевальної сідловини йти зовсім мало - 300 метрів (фото 

15.1). Ми пройшли їх за 10 хвилин і почали готуватися до спуску. 

З перевалу відкривається гарний вид на два п’ятитисячники - Карасу та 

Пірамідальний. Також видно перевали Челябінський та Візбора (фото 15.2). 

Шлях спуску з перевалу гарно читається з сідловини. Ми вирішили спускатись 

шляхом першопроходців, принаймі в верхній частині. Якщо спускатись прямо вниз до 

полки яку видно, то шлях явно коротше, але складніше. До полки десь 2 мотузки по стіні, 

тому станцію необхідно організовувати в незручному місці. Але найголовніше, що цей 

шлях веде в кулуар, який не проглядається. Тому ви вирішили йти по вже розвіданному 

шляху фото 15.13. Нижче ми будемо намагатися також описувати скелі по їх складності, 

але так як ми не лізли по ним, то це буде приблизно. 

Ділянка R0-R1: Перша мотузка проходить по скельному кулуару вздовж 

скельної стінки зліва. На початку лежить багато каміння, тому треба бути 

обережним(фото 15.3). Але так як мотузка траверсом заходить за відріг, то скинути 

можна тільки на себе, і тільки мотузкою.Після цієї ділянки необхідно відхилятись від 

лінії падіння води і притискатись під стінку, звідки виходити на стінку  (фото 15.4). 

Загальна крутизна до 70о, скелі IV, 60м (фото 15.5, 15.7). 

Ділянка R1-R2: Друга мотузка (фото 15.10) продовжує йти вздовж стіни. 

Спочатку 10 майже вертикальних метрів IV- в невеличкий кулуар (фото 15.6), який 

круто обривається і уходить перпендикулярно від стіни. З нього треба вийти на відріг, і 

потім ще з відрогу по внутрішньому куту під стіною по скелям ІІІ до станції під 

нависанням, 50м (фото 15.8).  

Ділянка R2-R3: На третій мотузці схил виположується і йде по скелям вкритим 

осипом з ІІ+, 60м (фото 15.10, 15.11, 15.12).  

Першопроходці ж сюди спустились зправа, так як проходили гребінь з правої 

сторони, ми же вирішили піти лівою стороною.  

Ділянка R3-R4: Перехід з самостраховкою ~70 метрів, до наступної крутої 

ділянки (фото 15.10) по краю полки І+ - ІІ. Вийшовши до стрімкого кулуару завішуємо 

мотузку вліво.  

Загальний вид перших трьох мотузок можна побачити на фото 15.13. Фото 

зроблено зі станції R4, яка знаходиться на скельному виступі над продовженням 

верхнього кулуару (фото 15.14). 

Ділянка R4-R5: Четверта мотузка проходить по ширшому кулуару (фото 15.15). 

Спочатку 15м по плитам ІІІ, далі або по вертикальній стінці, або в камін, ІV+, 10м. Після 

чого по центру кулуару до його звуження, від якого траверсом на скельну плиту зліва по 
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ходу, ІІІ, 35м (фото 15.16). Вирішуємо продовжувати дюльферяти навскоси по плиті 

(фото 15.17), а не по кулуару - є ризик, що в кулуар буде збиратися каміння. 

Ділянка R5-R6: П’ята мотузка спочатку горизонтальним дюльфером 10м до 

внутрішнього кута ІІІ+, 45м, по якому вниз до станції (фото 15.18).  

Ділянка R6-R7: Шоста мотузка похилим простим скелям ІІ+ - ІІІ- до 

виположення, 60м (фото 15.19). 

Ділянка R7-R8: Пішки до зкидів з самостраховкою, ІІ-, 50м 

Ділянка R8: Зі скельної полиці два варіанти спуску на льодовик - або 

здюльфернути ~20 метрів прямовисною скелею (зелена лінія на фото 15.20) або обійти 

по кулуару лівіше по ходу (синя лінія на тому ж фото). Оскільки почав накрапати дощ і 

скелі стали мокрими, вирішили дюльферяти. 

О 12:50 вся група зібралася на осипу під перевалом (фото 15.21). Пообідали і 

вирушили по морені з великим камінням (фото 15.22) в напрямку долини річки Дукенек. 

Все ще хмарно, часом починає йти сніг, а часом накрапає дощ. 

Через перехід дійшли до лівого рантклюфту. Продовжили спуск ним. Дійшли до 

рівного місця з травою і струмком правіше рантклюфту і стали на ночівлю (фото 15.23). 

За день пройшли 3,2 кілометра, скинули 686 метрів і затратили 6 годин 56 хвилин 

ходового часу. 

 

 
Фото 15.1. Підхід до перевальної сідловини 
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Фото 15.2. Вид з перевальної сідловини на схід 

 
Фото 15.3. Перша ділянка спуску 
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Фото 15.4. Учасник спускається на першій мотузці 

 
Фото 15.5. Станції спуску R0, R1 
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Фото 15.6. Шлях спуску та станція R3, далі перехід по полиці 

Фото 15.7. Фото вгору зі станції R2 
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Фото 15.8. Спуск учасника на другій мотузці 

 
Фото 15.9. Станції R1 та R2 
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Фото 15.10. Вид зі станції R2 на станцію R3, далі перехід з самостраховкою 

 
Фото 15.11. Спуск учасника на третій мотузці 
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Фото 15.12. Шлях спуску та станція R2 

 
Фото 15.13. Загальний вигляд на верхню частину спуску 
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Фото 15.14. Подальший рух спуску та станції R4, R5 

 
Фото 15.15. Вид зі станції R4 вниз по кулуару 
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Фото 15.16. Станція R4 зі станції R5 

 
Фото 15.17. Станція R6 зі станції R5 та подальший рух спуску по долині 



157 

 

 
Фото 15.18. П’ята мотузка спуску 

 
Фото 15.19. Перехід без страховки між станціями R7 та R8 
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Фото 15.20. Учасник проходить сьому мотузку. Синім показано легкий варіант по 

сухому на спуск або на підйом. 

 
Фото 15.21. Команда після проходження Тро-Блок ІІ 
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Фото 15.22. Спускаємось далі по моренних валах 

 
Фото 15.23. Продовжуємо спуск в сторону д.р. Дукенек 
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3.08.2021. Верхів’я річки Дукенек - перевал Джалгичі -  

Перевал Джалгичі, 3595м 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота

, м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долини рр. Кашка-

Суу та Джалгичі 
3595 

39°40’33.1”N 

70°10’52.5”E 
н/к 

1. Загальний час проходження: 2 год 5 хв 

2. Затрачено часу на підйом: 1 год 5 хв, перепад висот: + 395 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 1 год, перепад висот: - 543 м. 

 

Сьогодні в нас починається “вибіг” з району. Всі технічні перешкоди позаду, 

залишилося лише замкнути кільце і дійти до місця старту/фінішу - селища Озгоруш. 

Сьогодні ми плануємо пройти некатегорійний перевал Джалгичі та дійти до наметового 

табору Аксай-Тревел. 

З місця ночівлі гарно проглядається долина річки Дукенек, місце броду та наш 

подальший шлях (фото 16.1). 

Традиційно встали о 5й, поснідали і почали спускатися до річки вздовж струмка, 

що протікав повз табір. Невдовзі вийшли на стежку, яка траверсувала схил. Стежка 

спустилася до річки і ми почали шукати місце для броду (фото 16.2). Швидко 

знайшовши зручне місце, почали переправлятися на правий берег (фото 16.3). Спуск від 

табору до місця броду зайняв у нас 30 хвилин. Ще 30 хвилин зайняло роззування, перехід 

річки та взування. Річка не глибока, каміння по дну не котить, можна було переходити 

в тапках. 

Після броду продовжили йти правим берегом (фото 16.4). Невдовзі після броду 

знову вийшли на стежку. Долина поступово розширилася, трапляються дійсно 

мальовничі місця. Протягом другого переходу зайшли в арчевий ліс, де пройшли повз 

кіш з собаками. За кошем зустріли пастуха, який певний час ішов поряд з нами. Стежка 

вивела до мосту з колоди у вузькому місці долини (фото 16.5). За мостом стежка 

продовжилася і на лівому березі. 

За третій перехід ми дійшли до злиття річки Дукенек (вздовж якої йшли) та її 

лівого притоку, річки Ак-Тюбек (фото 16.6). Після злиття утворюється річка Орто-

Чашма. Долина в цьому місці розширюється. Міст на правий берег Дукенеку 

знаходиться вище розливів, одразу за невеличким каньончиком. Стежка проходить над 

каньоном. 

Перейшовши на правий берег, продовжили йти стежкою низьким берегом. За 

розливами, якщо оглянутися, гарно видно злиття долин Дукенеку та Ак-Тюбеку (фото 

16.7). Далі продовжили рух правим берегом Орто-Чашми до мосту перед злиттям з 

річкою Кашка-Суу (не доходячи до злиття, якого від мосту і не видно) (фото 16.8). 

Зробили привал на пригірку за мостом. Вгору по долині Орто-Чашми видно засніжені 

вершини та перевал Ак-Тюбек (фото 16.9).  

Після мосту нам потрібно перетнути міжріччя Орто-Чашми і Кашка-Суу та зайти 

в долину Кашка-Суу. Задача ускладнилася тим, що там випасають худобу і в потрібному 

напрямку йде багато стежок. Вибравши одну гарну на вигляд, ми вирушили нею. Стежка 

почала забирати правіше по ходу і ставати менш набитою. Щоб повернутися на основну 

стежку, довелося перетнути струмок і піти вгору по схилу без стежки, забираючи наліво 

(червона лінія на фото фото 16.10). Більш оптимальний шлях позначено синьою лінією. 

Вже близько полудня, тому сонце стало припікати. Вийшовши на основну 

стежку, робимо привал в тіні кущів та арчевих дерев. Після привалу за 30 хвилин дійшли 

до підніжжя перевалу Джалгичі, де зробили обід на правому березі річки Кашка-Суу. 
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Приблизно о пів на третю погода почала псуватися, став накрапати дощ. 

Вирішили не перечікувати, а підніматися на перевал. Перебродили Кашка-Суу, вийшли 

на стежку, яка серпантином піднімається на перевал (фото 16.11). Нею за 1 годину 5 

хвилин піднялися на перевал Джалгичі. На підйомі був дощ, град, гримів грім. 

Стежка з перевалу звертає вліво по ходу (фото 16.12), набирає трохи висоти, 

перевалює відріг і спускається в долину річки Джалгичі. Зі спуску видно наш завтрашній 

перевал - Акташ, н/к (фото 16.13). Спуск з перевалу також часто йде серпантином і 

проходить повз мальовничі скелі (фото 16.14). За 55 хвилин спустилися до коша біля 

річки Джалгичі. Нижче нього (йти 10 хвилин) знаходиться місце організованого 

трекінгового табору Нурідіна. Місця для наметів там багато, ми поставили шатро 

неподалік наметів, що вже стояли. Ставити шатро довелося під зливою. 

За день ми пройшли 19 кілометрів, набрали 920 метрів, скинули 1620 та затратили 

5 годин і 35 хвилин ходового часу. 

 
Фото 16.1. Спуск в д.р. Дукенек та подальший маршрут руху 

Координати фото: N 39°35′20.99″ E 70°09′33.22″ 
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Фото 16.2. Місце броду на правий берег річки Дукенек 

 
Фото 16.3. Учасник проходить брід 
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Фото 16.4. Далі рухаємось по правому березі р. Дукенек 

 
Фото 16.5. Перехід по мосту на лівий берег р. Дукенек 

Координати фото: N 39°37′24.32″ E 70°10′37.67″ 
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Фото 16.6. Місце злиття річок Дукенек та Ак-Тюбек та шлях подальшого руху 

 
Фото 16.7. Шлях спуску з д.р. Дукенек 
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Фото 16.8. Міст через р. Орто-Чашма 

Координати фото: N 39°39′30.47″ E 70°12′05.62″ 

 
Фото 16.9. Вид на перевал Ак-Тюбек 



166 

 

 
Фото 16.10. Подальший маршрут підйому на пер. Джалгичи (н/к) 

 
Фото 16.11. Група піднімається на пер. Джалгичи (н/к) 
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Фото 16.12. Перевальна сідловина та подальший шлях руху 

 
Фото 16.13. Шлях спуску з пер. Джалгичи та подальший підйом на пер. Акташ 
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Фото 16.14. Біля мальовничої скелі 
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4.08.2021. Oстанній день походу 

Перевал Акташ, 3780 

Район Хребет, масив З’єднує 
Висота

, м 

Координати 

(WGS84) 

Категорія 

складності 

Каравшин 
Туркестанський 

хребет 

долини рр. 

Джалгичі та 

Бульджума 

3780 
39°42’31.6”N 

70°09’29.0”E 
н/к 

1. Загальний час проходження: 3 год 13 хв. 

2. Затрачено часу на підйом: 2 год 28 хв, перепад висот: + 772 м. 

3. Затрачено часу на спуск: 45 хв, перепад висот: - 660 м. 

 

Сьогодні наш останній день походу. Нам потрібно пройти некатегорійні перевали 

Акташ та Бульджума і спуститися в село Озгоруш. 

Вставши о 5й, збираємося, снідаємо і вирушаємо стежкою вниз по течії річки 

Джалгичі. Стежка йде лівим бортом долини, але скоро перевалює відріг зліва (фото 17.1) 

і виводить в каньйон лівого притоку Джалгичі. Піднімаємося вгору по каньйону до 

злиття двох його відгалужень (фото 17.2). Від місця злиття йдемо правим по ходу 

відгалуженням. По дну тече струмок, який через ~300 метрів ховається під каміння. 

Набираємо тут води (фото 17.3), бо далі до підніжжя перевалу з того боку її не буде. 

Наступний перехід продовжуємо йти каньйоном. Поступово стінки каньйону 

стають нижчими, дно виположується. По дну йде чітка стежка. За два переходи від місця 

табору підійшли до початку серпантину, який виводить на перевал. За 1 годину і 10 

хвилин ми піднялися на перевал (фото 17.4, фото 17.5, фото 17.6, фото 17.7). 

На перевалі вже є покриття мобільного оператора О!, в тому числі і доступ до 

інтернету. Пробувши на перевалі 45 хвилин, почали спускатися в долину річки 

Бульджума. Спуск теж проходить серпантином (фото 17.8) і виводить в долинку лівого 

притоку річки Бульджума. Вздовж притоку від підніжжя перевалу до русла Бульджуми 

вийшли за 15 хвилин. 

Русло Бульджуми оточене скелями (фото 17.9), є навіть красиві скельні ворота 

(фото 17.10). Прямо перед ними ми зупинились і поки думали зварити собі їсти, то пішла 

злива. Довелося поставити шатро і перечекати. Заодно і зготували обід. Як вже 

збиралися рушати далі, нам назустріч пройшов караван Нурідіна з речами туристів, яких 

ми зустріли далі, на перевалі Бульджума. Вони зупинились біля нас, виявляється на 

цьому місці табір Ак-Сай Тревел. 

Ще за перехід, по вузькій долині річки, спустилися до коша, не доходячи до 

якого, стежка почала підйом на зовсім невисокий перевал Бульджума (фото 17.11). 

Переваливши його, почали спускатися стежкою в долину річки, яка на карті Генштабу 

теж називається Бульджума. Вона впадає в річку Ляйляк в селі Озгоруш. На спуску біля 

кошів набрали води, бо за словами Діми, який ходив на перевал Бульджуму з Озгорушу, 

далі до села чистої води не буде. 

Спустившись в ущелину варто йти вздовж струмка (фото 17.12), а не йти вгору 

вправо по ходу коровʼячими стежками. Струмок – правий приток річки, яка після злиття 

на карті Генштабу називається Бульджума. За злиттям річка розливається після недавніх 

дощів, але перейти потічки було просто. 

Нижче по течії стежка проходить через красиву горіхову діброву (фото 17.13). 

Загалом тут вже багато рівних місць, але навкруги видно наслідки негоди: ріка вийшла 

з берегів, і тече повсюду, декілька мостів зруйновано, в деяких місцях ріка тече прямо 

по дорозі. Тому інколи доволі складно орієнтуватись в деревах і завалах каменів. Але 

напрямок цілком логічний.  

http://images/6pam21bg_17.9.jpg
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О 19й годині дійшли до перших будинків Озгоруша, пройшли селом (фото 17.14), 

і о 19:25 вже дісталися гостьового будинку Нурідіна. 

Все, похід закінчений. 

 
Фото 17.1. Йдемо в напрямку пер. Акташ (н/к) 

 
Фото 17.2. Початок каньйону перед підйомом на перевал 
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Фото 17.3. Місце привалу біля останнього джерела води 

 
Фото 17.4. Шлях підйому на пер. Акташ (н/к) та спуску з пер. Джалгичи 
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Фото 17.5. Підйом серпантином на перевальну сідловину 

 
Фото 17.6. Останні витки серпантину на перевал 
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Фото 17.7. Група на пер. Акташ (н/к) 

 
Фото 17.8. Подальший шлях спуску з пер. Акташ (н/к) на північ 
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Фото 17.9. Перед скельними воротами 

Координати фото: N 39°44′11.89″ E 70°08′26.92″ 

 
Фото 17.10. Скельні ворота посеред долини 
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Фото 17.11. Далі спускаємо по руслу річки 

 
Фото 17.12. Спуск з пер. Бульджума в село Озгуруш 
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Фото 17.13. Горіхова діброва над селом Озгуруш 

 
Фото 17.14. Група в селі Озгоруш 

 



3.4 Картографічний матеріал 



4 Висновки та рекомендації щодо проходження маршруту 
 

Розбираючи похід в Оші всі учасники сказали, що це був один з найкращих їх 

походів. І дійсно, в нас вийшло пройти похід найвищої категорії з здоровою атмосферою 

і в дуже короткі терміни. Це був душевний, спокійний похід, який запам’ятається. В нас 

не вийшло пройти головну і найскладнішу перешкоду, в зв’язку з чим в нас вийшов 

мінімальний набір визначальних перешкод на шосту категорію, а саме одна 2Б, три 3А 

та одна 3Б. Але ми подолали всього 15 категорійних перешкод та 3 некатегорійні за 17 

ходових днів, при цьому ми пройшли 145 кілометрів та сумарно набрали і скинули 22 

км висоти, що свідчить про високу напруженість походу. З цих 17 ходових днів зробили 

одне днювання, для завіски Ашатської щілини. 

Висока напруженість походу регулювалась прорахованим графіком руху. 

Середній показних ЧХЧ за весь похід склав 5,6 ходових годин в день. Навантаження 

інтенсивних днів або їх серія змінювались легкими днями, в які ми встигали відпочити. 

Перевищення графіку руху зазвичай відбувалось на складних технічних перешкодах, але 

це більше було технічне та моральне навантаження, тому на них встигали фізично 

відпочивати. Також в запланованому варіанті в нас було 2 запасних дні. 1 ми 

використали, а один залишився не використаним. 

На маршруті ми організували одну закидку, яка ділила маршрут на дві майже 

рівноцінні частині. В цілому в перші дні нас не покидала думка, що необхідно було 

організувати ще одну закидку в долину р. Ашат, таке рішення скоріш за все дозволило 

б нам піднятись з ходу, без використання 1 запасного дня на пер. Ашатська щілина. Ще 

з стратегічних рішень, які полегшили б нам вибіг з району можна було б замовити ослів 

з табору Ак-Тюбек до с. Озгоруш. Це дозволило б нам вибігати з району не з 15-20 кг 

рюкзаками.  

В цілому на місці похід визначили чотири тактичні рішення які мали вплив на 

похід. 

Перше рішення довелося прийняти в перший ходовий день. У Дмитра Мальцева 

від довгої дороги і одноманітної пози в транспорті запалився м’яз в правій нозі. Перший 

ходовий день показав, що стан стабільно незадовільний, і йому необхідно лікування в 

спокої. Тому ми вирішили, що він спуститься з провідниками вниз по вже пройденій 

дорозі, в Озгоруш, де пройде повний курс лікування протизапальними засобами, і при 

поліпшенні стану, зможе приєднатися до нас в другій половині походу. Зв’язок при 

цьому тримали через зв’язкового в Києві. У Дмитра вийшло відновитися і від приєднався 

до нас як і було заплановано в другій половині походу. Так як ми використали один 

запасний день в першій частині, то йому довелось ночувати в кошах разом з пастухами, 

про що було попередньо домовлено. Відсутність одного з учасників збільшило вагу 

наших рюкзаків на ~2-3 кг зверху запланованого, так як ми змогли віддати йому тільки 

1 мотузку, а продукти були запаковані таким чином, що було проблематично відсипати 

тих 100 грам з кожного прийому їжі. Довелось багато носити і багато їсти. 

Підійшовши під стіну пер. Ашатська Щілина ми почали одразу завішувати її, щоб 

на наступний день пройти перевал по графіку. За 3 години передова зв’язка завісила 

тільки 2 мотузки, і поверталась вже пізно. Тому ми оцінивши стан групи вирішили 

пожертвувати одним запасним днем (це друге рішення), щоб відновитись, завісити і 

розвідати подальший шлях без поспіху і пройти перевал з запасом сил. Звичайно, 

жертвувати одним запасним днем не дуже хотілось, бо він був важливіший в другій 

половині походу. Але 6 попередніх повних ходових днів з підвищеною вагою в зв’язку 

з відсутністю одного сильного учасника не були в нашому плані і давались взнаки. Свіжі 

ми витратили на проходження перевалу майже 10 годин при ідеальній завісці мотузок 



179 

 

на підйом. Йдучи перевал сходу ми би мабуть витратили годин 15ть, для відновлення 

від яких все рівно треба було би брати запасний день. В обох випадках скоріш за все 

треба було би витрачати запасний день. Ми вирішили витрати його в угоду безпеці. 

Третє і саме важче рішення ми прийняли – не йти перевал Блока Західний. По 

складності він трохи складніше ніж Ашатська щілина, в зв’язку з затяжним льодовим 

підйомом, незручною ночівлею і вертикальними дюльферами. Для його впевненого 

проходження нам не вистачало хорошого прогнозу погоди, зайвих запасних днів, які 

перекривали би це вікно непогоди та акліматизованого і розходженого учасника. Ми 

вирішили не випробовувати долю і не ночувати на вузькому гребні в вірогідну негоду. 

Единим варіантом для нас було – це пройти його наскрізь, без ночівлі, що в цілому 

можливо. Але для цього необхідно зробити відсидку перед підйомом, на якій необхідно 

провісити якомога більше мотузок на підйом, плюс занести заброску на пер. Блока, як 

це зробив Романенков. Так як це була категорія в якій всі крім одного (Стукало) на 

посадах керівник-учасники були вперше, а це передбачає більше навчальну складову на 

3Б, ніж спортивну, то ми вирішили відмовитись на користь більш безпечних варіантів. І 

це було вірно прийняте рішення, так як в день штурму перевалу зранку був туман і 

ливень, і ми змогли вийти тільки в 10 годин на пер. Москальцова. Тобто прогноз погоди 

справдився і надалі кожного вечора було погіршення погоди в вигляді туману, снігу, 

грози і вітру. Тобто стабільного погодного вікна в 2 дні для проходження цього перевалу 

вже не було. 

Зайшовши в східну частину масиву Блоку ми мали йти першосходження на в. 

4966, що біля пер. Машенька. Також ми мали в запасних варіантах ще два варіанти 

першосходження на інші вершини: 4822 та 4818. Тому ввечері перед сходженням ми 

вибирали куди саме піти. Вершину 4966, наш основний варіант, по старим фотографіям 

ми оцінили як 3А, але в реальності перешкода являє собою 400м крутий льодовий 

гребінь і може бути оцінена приблизно як 4А-4Б. Наш альпіністський досвід дозволяв 

йти цю вершину, але тільки половиною групи, тому це був не варіант. Вершина 4818 

представляє собою скельний пік, який можна сходити зі сторони перевалу Тро-Блок ІІ. 

Орієнтовно до вершини 4-5 мотузок в 60м. Ключ в середині, лазання десь до V категорії. 

Але загальна складність теж виглядала десь під 3Б-4А. Тому ми зупинились на 

найлегшому варіанті – в 4822, який і виявився оправданим і успішним. 

В підсумку цілі які ми ставили перед походом були виконані. Ми чудово провели 

час в чудовій компанії. Наше припущення, що походи менше ніж за чотири тижні 

можливі справдився. Тому можливо наступні керівники, які захочуть вести похід шостої 

категорії складності будуть брати до уваги цей стиль. А учасники будуть знати, що 

походи шостої категорії це не тільки місяць, а і можливість сходити в стандартну 

відпустку. 

Висновки по підготовці: 

Активний план підготовки і тренувань розпочався в січні, тобто за 8 місяців до 

початку походу. План тренувань включав чотири тренування в місяць, кожної неділі. Ці 

чотири тренування на місяць ми розподілили наступним чином: 2 рази технічне 

тренування в Києві, 1 раз виїзд на скелі та 1 раз ми проводили цікавий тімбілдінг. На 

тренуваннях в Києві ми розбирали технічні елементи та вчили нові. При цьому багато 

часу приділялось уваги руху в зв’язках та рятівним роботам на льодовому рельєфі. 

На виїздах в основному скельних ми відпрацьовували командну техніку на 

скельному спуску та підйому, особисту в організації станцій та руху на власних точках. 

Також зробили по одному виїзду подрайтулити та польодолазити.  

Крім цього два учасники для підняття технічних вмінь з’їздили на травневий 

альпвиїзд ФАіС в Туреччину, де сходили скельні маршрути 4А-4Б категорії складності. 
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Інші в цей час в Карпатах відпрацьовували підхід і відхід по поганій погоді до г. Шпиці, 

з метою пройти там маршрут 2Б одним із контрфорсів. 

З фізичної підготовки у нас в плані був скеледром для загального фізичного 

розвитку та виконання бігових об’ємів для розвитку витривалості. Бігові об’єми були 

наступні: січень 40км, лютий 80км, березень 100км, квітень 120км, травень та червень 

150км, липень 40км. Біг можна було замінювати двома іншими активностями, а саме 

велосипедом та ходьбою з рюкзаком. Правила такі: з загальної суми кілометражу в 

місяць 30% можна замінити кілометражем на велосипеді. При цьому розрахунок це 1 км 

бігу = 4 км на велосипеді. Ще 30% можна замінити на кілометраж пройдений в горах з 

рюкзаком вверх. В ці ж 30 відсотків можна включити домашню вправу "табуретка з 

рюкзаком" в розрахунку 1 година піднімання на табуретку це 13 км бігу. Вага рюкзаку 

від 15-20% від власної ваги. Всі фізичні активності необхідно було виконувати на 

низькій інтенсивності, а саме на ЧСС до 140 ударів на хвилину. 

Також крім цього ми всі пройшли невеличкий курс ПМД. 

Наведеної підготовки нам цілком вистачило пройти з легкістю похід. 

 

Висновки по перешкодам: 

Пер. Урям Прохідний 1А та Ашат 1А  – найчастіше відвідуємі перевали, по 

яким пастухи переходять з однієї долини в іншу. По ним же заносять закидки на конях, 

так як це дешевше ніж підтримувати мости в актуальному стані. 

Зв’язка перевалів Сонячний та Сабах Західний 2А – при русі в сторону пер. 

Лягаргіф слід рахувати як одну перешкоду, так як підйом на Сабах Зах. починається з 

сідловини Сонячного. Основна складність – це в підйомі на Сабах Зах. Не дуже 

приємний гребінь з сланцевих скель. Подекуди треба долати невеличкі вертикальні 

стінки висотою 1,5 – 3 метри. Не досвідченим групам необхідно використовувати 

перильну страховку. Більш досвідчені не встигають злякатись, а вже пролазять стінку. 

Складність суттєво вище за 1Б, що підтвержено нами й попередньою групою 

Романенкова.  

Пер. Лягаргіф Північний 2Б – коротка 2Б, складність якої залежить від стану 

снігового покриву й вибраної траєкторії руху. Якщо йти лівіше і влоб, то можна вішати 

до 6 мотузок. Ми же взяли правіше в напрямку льодових розривів. Глибокий сніг 

дозволяв відчувати себе впевнено на крутих ділянках, але фізична складність суттєво 

виросла. Тропити на схилах в 35-40 градусів не просто. Спускатись необхідно одразу від 

перевального туру. 

Пер. Прохідний 1Б – являє собою розрив в гребні, який розділяє два льодовика і 

є найкоротшим шляхом від перевалів Лягаргіф до пер. Коростильова та Гранений. Не 

заслужено не має власної назви. Ми проходили перевал з поперемінною страховкою, так 

як на час нашого проходження він був з обледенілими скелями. Для економії сил на 

нього необхідно виходити траверсом по крутому сніжно-льодовому схилу.  

Пер. Коростилева 3А – коротка, але технічна 3А. Не простий підхід, дві мотузки 

на складних скелях IV-V категорії. Лазання складне, але приємне. В альпінізмі такі скелі 

зустрічаються на 4А-4Б категоріях. Ми виходили на перевал не дуже рано, щоб на 

момент того як будемо починати лізти сонце освітило скелі. Лазити по прогрітим скелям 

в скельниках краще і безпечніше ніж по холодних. Проходити другу мотузку треба 

якомога правіше і далі від водопаду, є можливість пройти траверсом. Можливо це 

дозволить пришвидшити проходження, адже лізти і жумарити по гладким скелям довго. 

Також для швидкого проходження данного перевалу рекомендується використовувати 

стремено при жумарінні, або ще краще підніматись повністю лазанням, з пристраховкою 

жумаром, при достатній особистій техніці. Нам здається що років через 5 даний перевал 
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буде повністю скельним і тоді треба буде якось перетинати водопад, при цьому 

складність перевалу суттєво підвищиться. 

Пер. Ашатська щілина 3Б – перешкода, на якій необхідно використати весь 

арсенал технічних прийомів. Ми зробили друге проходження перевалу. На підйом 

приємні складні скелі. Нижня частина першої мотузки може прострілюватись камінням 

з полки, на якій закінчується перша мотузка. Для проходження краще обробити маршрут 

заздалегідь. У нас вийшло провісити мотузки до самої щілини. Вийшло 3 мотузки. 

Вішали з проміжними станціями, розбиваючи мотузку пополам, задля пришвидшення 

проходження зранку. Перевал необхідно проходити за день, місць для ночівлі на 

перевалі немає. З перевалу вниз веде вертикальна мотузка з відвисами. Такий дюльфер 

краще тренувати ще до походу. Рекомендується спускатись на спусковому пристрої з 

виносом, щоб контролювати схоплюючий двома руками. Після виходу в кулуар краще 

триматись якомога правіше, адже крутизна велика і тому постійно сипить льодом з під 

ніг учасників зверху. Також основною проблемою на спуску в нас були забиті гомілки. 

Рекомендується тренувати драйтул або льодолазіння для укріплення гомілок. Також на 

спуску визначальним є вміння ефективно працювати командою на станції.  

Перевал безпечний з обох сторін. В верхню частину перевалу з півночі сонце 

ніколи не попадає. Проходження в зворотну сторону для нас виглядає малоймовірним в 

зв’язку з протяжним і крутим льодовим схилом. В любому випадку, якщо збираєтесь 

йти, то слід зважати на те, що найскладніша ділянка буде в кінці підйому - вертикальна 

мотузка на сідловину. Коротше всього йти по каміну, але страховка всюди буде 

ускладнена, беріть короткі льодобури.  

Пер. Жарт 1Б та пер. Мисливський 1Б – хороші 1Б. Перевал Жарт простіше за 

Мисливський. А Мисливський при наявності снігу на скелях може бути під 2А категорію 

і групам, які йдуть двійку може знадобитись перильна техніка. Обидва перевали йдуться 

зправа наліво на підйом. А на спуск треба навпаки йти зліва направо. 

Пер. Москальцова 2А – стандартної складності. На підйом зі трудностей – 

розірваний льодовик біля перевалу Оглядовий. Спускатись необхідно піднявшись з 

сідловини на північ по ребру, звідки вийти на осипний схил, тим самим обійшовши 

виходи скель. 

Пер. Блока 2А – ідеальна 2А. На підйом ярко виражений безпечний перевальний 

злет. Існує декілька варіантів проходження цього перевалу. Так як в одному гребені 

декілька однакових льодових злетів. На спуск в всіх варіантах необхідно пройти гребнем 

східніше до найнижчої сідловини, звідки спускатись по осипу. 

Якщо ваша ціль в цей же день піднятись на пер. Тро-Блок, то ми рекомендуємо 

підніматись на гребінь якомога ближче до стіни піку Блока. Або піднятись і потім 

пройти траверсом гребень до стіни Блока, звідки по осипу можна спуститись майже під 

перевальний злет пер. Тро-Блок. Цим самим можна виграти 2-3 ходових години. 

Пер. Тро-Блок 2А – цікавий перевал. Пишуть, що колись міг використовуватись 

контрабандистами для проходження і доставки вантажів. І це можлива правда, бо на 

самому перевалі закріплений стальний трос, який наразі вмерз в лід. В старих звітах він 

має категорію 1Б, але всі нові групи дають йому категорію 2А, так як на перевал веде 

одна, але крута мотузка. В нашому проходженні було багато снігу, але все рівно було 7 

метрів 60о льоду. При більш зимній погоді, або при меншій кількості снігу на 

проходження цієї однієї мотузки треба закладати багато часу. 

Пік Зірковий 3А, першосходження – здалеку здається, що все можна пройти 

пішки, але при підході ближче виявилось доволі приємний крутий лід. До середини 

схилу можна дійти в зв’язках, але при невеликій кількості снігу скоріш за все доведеться 

вішати мотузки або йти поперемінно. З середини від невеликою полиці ми почали 

вішати мотузки до центру, так як хотілось відійти від скель, з яких могло летіти каміння 
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і лід біля яких був без снігу, а значить більш складним для проходження. Провісивши 

дві мотузки трохи правіше від скель зрозуміли, що необхідно обходити крутий рельєф з 

виступаючими брилами льоду, тому звернули в напрямку скель, де вийшли на невелике 

виположення. Від нього на особистій техніці піднялись на вершину, хоча по 

нормальному можна було б провісити ще одну мотузку по скелям. Скоріш за все ми 

вийшли на нижню вершину, яка на 2-5 метрів нижче основної. Як ми зараз думаєм, ми 

бачили основну вершину в розривах хмар в 70 метрів від нас. Але так як навкруги 

гриміло і не було видимості то ми вирішили скоріше спускатись вниз по шляху підйому. 

Пер. Тро-Блок ІІ 3А – скельна 3А. Даний перевал був пройдений вдруге і 

перший раз на спуск. Побоювання на рахунок його каменебезпечності не виправдались. 

Каміння дійсно багато лежить на скелях, але мотузки провішували таким чином, що 

якщо і зкидував хтось ненароком каміння, то воно летіло вниз. Від третьої мотузки 

спускались не шляхом першопроходців. Для того щоб піти як вони нам необхідно було 

б піднятись на невеликий відріг. Для зісмикування мотузки рекомендуємо 

використовувати дубовий вузол і саме на цей перевал брати рапіди, щоб залишати їх в 

спускових петлях, так як зісмикувати особливо верхні дві мотузки було тяжко в зв’язку 

з численними перегинами. Також при проходженні перевалу треба вміти дюльферяти 

траверсом. 

 

Висновки по погоді та стану перешкод: 

Погода в районі була гірше, ніж ми очікували, але краще ніж могло би бути. На 

нашу думку оптимальним сезоном для подорожей тут є період з середини липня до 

середини серпня. В період нашої подорожі місцеві казали, що таких дощів або затяжних 

періодів непогоди давно не бачили. І дійсно, на третій день після нашого заходу ливні 

спровокували селевий потік, який зійшов вниз по Ак-су змивши всі мости, по яким ми 

зайшли. В середині походу в нас погода була найстабільніша і подарувала нам недільне 

погодне вікно, в цей час переважно опадів не було і ми встигли пройти Коростильова та 

Ашатську щілину. Весь інший час погода була мінлива, але стабільна і передбачувана. 

Зранку ясно, в районі обіду затягувало хмарами, і десь в 14-16 годин починалися опади, 

при цьому надвечір зазвичай розпогоджувалось. З району ми вийшли вчасно – після вже 

обіцяли тиждень сильну негоду, та і таку – що спонукало всіх скотарів з дол. Бульджума 

знятись з отарами і спуститись вниз. 

Також з нами в районі були брати Ледевант, які планували піднятись на пік Блоку. 

Вони стартували з початку липня і в них нічого не вийшло в зв’язку з негодою, так як 

погоди вистачало на те, щоб почати працювати, а потім їх негода зганяла з стіни. 

На рахунок перешкод, то ми йшли по відносно свіжим звітам і стан перешкод 

всюди був добрий. Звичайно потепління вносить свої корективи, але це не було помітно 

на наших перешкодах. Але наприклад є деяка категорія перешкод, які не слід ходити ні 

в якому разі. Це наприклад пер. Іскандер 3А, по західній стороні якого тепер течуть 

грязеві річки з численними каменепадами.  

Погоду моніторили на наступних сайтах: meteoblue, windguru та mountain-

forecast.  

 

Про район: 

Каравшин називають «Азіатською Патагонією». Він характерний такими же 

монолітними протяжними стінами, тут високі, гарні і дуже складні гори. Район дуже 

технічний, його полюбляють альпіністи. Як пишуть самі альпіністи, що не будь-які 

альпіністи можуть здійснювати сходження в Каравшині, тутешні гори під силу тільки 

найкращим, чудово підготовленим фізично і технічно спортсменам. Туристів тут 

чекають технічні перевали, більшість яких може бути пройдена максимум за два дня. 

https://www.meteoblue.com/en/weather/week/39.645N70.041E
https://www.windguru.cz/map/
https://www.mountain-forecast.com/peaks/Pik-Tandykul/forecasts/5544
https://www.mountain-forecast.com/peaks/Pik-Tandykul/forecasts/5544
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Район не захожений і в ньому ще можна багато робити першопроходів, особливо 

на не популярні вершини. Але при цьому з ходу не сходиш, необхідна попередня 

розвідка обох сторін. 

Так як по головному хребту проходить кордон, і переважна більшість перешкод 

знаходиться або на цьому хребті, або близько до нього на відрогах, то побудувати 

лінійний маршрут тут неможливо. Але при цьому це є й плюсом цього району, так як 

можна в будь-яку долину занести заброску. 

На рахунок оптимального шляху, то на нашу думку найоптимальнішим 

маршрутом тут буде рухатись з заходу на схід: технічну роботу починати в д.р. Ашат і 

закінчуючи в долині Каравшин. При цьому складність перешкод буде поступово 

збільшуватись. В районі можна виділити наступні технічні масиви: 

- Скельні масиви з монолітами - це район Ашатської стіни, район масиву піку 

Аксу та Блоку, долина Каравшин без верхів’я. 

- Сніжно-льодові райони – це район Дукенекської стіни та піку Пірамідальний. 

Навколо цих районів і буде крутитись маршрут, так як райони віддалені від головного 

хребта цікавості для високих категорій не становлять. 

Загалом район рекомендуються тим командам, які хочуть техніки наступного 

рівня, вертикалей, складних, але приємних скель та чистого льоду. 

 

4.1 Оцінка придатності інвентаря, рекомендації щодо спорядження 

Район походу та категорія складності передбачали використання великої 

кількості технічного спорядження та відповідної мінімізації ваги решти речей. Цього 

разу було застосовано декілька ідей для оптимальної кількості спорядження. 

Загальна вага суспільного спорядження складала 42 кілограми 621 грам і була 

розподілена між учасниками наступним чином: хлопці несли в середньому 7 кілограм 

300 грам, дівчина 3 кілограми 700 грам. Вже під час проходження маршруту зміни у вазі 

відбувались, але це значно не вплинуло на співвідношення ваги. 

Під час підготовки розглядались найскладніші перешкоди та згідно звітів інших 

команд, обиралось відповідне спорядження. Наявність скельних перешкод на спуск та 

підйом передбачало використання скельних якорів та крюків, запас яких був покладений 

у закидку. 

В похід група взяла 3 статичних та 1 динамічну мотузку і при наявності 

протяжних льодових перешкод, такі як Блока Західний, необхідно було взяти значну 

кількість льодобурів: 9 в суспільному спорядженні і ще 7 особистих. Цього року 

вирішили відмовитись від використання здьоргу та льодобурного викруту: останній 

спускався на подвійній мотузці (простіше зісмикувати перила, менша ймовірність що 

вузли зачепляться за рельєф), яка кріпилась за петлі Абалакова. Перед походом закупали 

статичні мотузки, 200 метрів (Спас-Кані, діаметр 9мм), вартістю 2450 грн, які порізали 

на три 60-метрові шматки. 

На скельних перешкодах широко застосовувались закладні елементи типу стопер 

та елементи зі змінною геометрією. Більшість станцій організовувалась на скельних 

якорях, крюках та петлях навколо рельєфу. 

На технічних перешкодах широко застосовувався кордилет (мотузка 5-7 метрів, 

діаметром 7мм, компанія-виробник “Tendon”), у кожного учасника також була 

мотузочка (до 6 метрів, діаметр 6мм), яку можна використовувати як петлю самовилазу 

та для організації станцій. 

В поході в якості житла використовували 8 місний шатер компанії “Fram 

Equipment” - постійний атрибут походів “Глобусу”. В шатрі затишно, поміщається вся 
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група, можна стати на повен зріст. Перед походом шатер віддали в ремонт щоб не мати 

проблем в горах. 

Спальні мішки та килимки були особистими. Один учасник використовував 

надувний килимок, але додатково брав захист у вигляді шматка ізоляційного матеріалу, 

який захищав від механічних пошкоджень. Учасник, що спав на надувному килимку 

спав в головах групи. Використання такого килимку виправдане в високих горах при 

ночівлі на льодовиках, до того ж він нівелює усі нерівності майданчика, на якому 

встановлено шатер. 

На кухні використовувався автоклав Альпарі, дещо перероблений, з манометром. 

Жодних проблем з автоклавом не було, що є наслідком обережного користування та 

транспортування. 

Також використовувалась інтегрована система Primus Eta Power, з котлом на 3 

літри, доречі на вітрозахисній підставці добре розміщувався і автоклав. 

Як паливо вирішили використовувати зимовий газ в балонах по 450 грам. Газ 

замовили та оплатили заздалегідь ще в травні (замовлял тут 

https://www.facebook.com/YuriyTrachenko) і забрали в місті Ош. Переваги газу в балонах 

перед бензином колосальні! Немає проблем з чисткою пальників, герметичність тари, 

відсутні запахи, стабільніша робота пальників. Єдиним мінусом є пусті балони, що 

залишаються після використання, але в нашому випадку це було некритично: до кінця 

походу кожен в наплічнику ніс по 2 пустих балони. 

Вага спорядження та їжі на чоловіків була 13,3 кг, на жінку 7 кг на перше коло та 

13,6 кг, 8 кг на друге коло відповідно. 

Після проходження походу можна зробити декілька висновків, щодо 

використання суспільного спорядження: 

1. Відмова від спальних мішків “зшивок”, дозволила значно зменшити вагу 

спальників та значно покращила комфортність відпочинку. 

2. Використання газу в балонах замість бензину значно спрощує приготування їжі 

та переноску пального. 

3. Використання автоклавів на висоті значно спрощує приготування їжі, але до 

такого спорядження необхідно уважно ставитись, адже це є посудиною під 

тиском. 

4. Гарно зарекомендувала себе інтегрована система приготування їжі Primus Eta 

Power, завдяки радіаторам на каструлі, наш чай швидше закипав. 

5. В походах, де передбачається велика кількість застосування розхідної мотузки, 

останню необхідно брати зі значним запасом. Ми брали в похід 30 метрів, 

діаметром 6 мм, що не вистачило на весь похід (обміняли на вінтажні окуляри у 

французів ще 25 метрів розхідної мотузки). 

6. В поході переконались, що необхідно переходити на масове використання 

скельних якорів, замість звичайних гаків. Якорі швидко та зручно 

встановлюються, мають високу надійність. 

7. Для зручності першого учасника, на перешкодах використовували розвіску для 

спорядження 

8. В поході використовувались два фотоапарати та мобільні телефони, знімалось 

відео на екшн-камеру. В похід треба брати якомога більше фототехніки, гарні 

фотографії та відео допомагають зігрітись зимовими вечорами. 

9. Активно використовували сонячну панель та павербанк, заряджали фото- та 

відеотехніку, мобільні телефони, супутниковий телефон 

10. Супутниковий телефон Thuraya брали у друзів в оренду, інформація щодо 

тарифів та інструкції з поповнення можна знайти тут http://sattrans.ua/thuraya-

tarify. Для зв’язку з Києвом користувались тільки СМС повідомленням, а 

https://www.facebook.com/YuriyTrachenko
http://sattrans.ua/thuraya-tarify
http://sattrans.ua/thuraya-tarify
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завдяки безкоштовному інтернет-сервісу https://sms.thuraya.com/ отримували 

повідомлення з великої землі. 

Перелік командного спорядження наведено далі. 

5 Додатки 

5.1 Перелік командного та спеціального командного спорядження 

Назва 
Кількіс

ть 

Вага од, 

г 

Вага всього, 

г 

Бівуак    

Шатер, 7 чоловік 1 5760 5760 

Кухня    

Автоклав 1 1250 1250 

Каструля 1 490 490 

Пальник 1 1 408 408 

Пальник 2 1 238 238 

Вітрозахист 1 40 40 

Склотканина 1 140 140 

Склотканина 1 255 255 

Черпак 1 31 31 

Миски 7 57 399 

Щітка для миття 2 60 120 

Ремнабір пальники 1 150 150 

Ремнабір автоклав 1 150 150 

Спецспорядження    

Мотузка 1 статика 60 м 1 3400 3400 

Мотузка 2 статика 60 м 1 3400 3400 

Мотузка 3 статика 60 м 1 3400 3400 

Мотузка 4 динамік 60 м 1 3750 3750 

Карабіни 9   

Карабін червоний Salewa 5 52 260 

Карабін зелений HMS CT 1 81 81 

Карабін синій HMS Mammut 1 74 74 

Карабін груша синій маркер 2 86 172 

Корделет 1 217 217 

Корделет 1 221 221 

Петля 160 см 1 88 88 

Петля 180 см 1 56 56 

Петля 180 см, помаранчево-біла, Рок емпайр 1 54 54 

https://sms.thuraya.com/
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Назва 
Кількіс

ть 

Вага од, 

г 

Вага всього, 

г 

Петля 240 см 1 70 70 

Расходка 6 мм, 30м 1 720 720 

Льодобур CT жовто-синій 1 220 220 

Льодобур BD, 19 см 1 173 173 

Льодобур 1 129 129 

Льодобур 1 140 140 

Льодобур 1 173 173 

Льодобур 1 181 181 

Льодобур 1 167 167 

Льодобур 1 143 143 

Льодобур 1 180 180 

Скельні туфлі 1 575 575 

Розвіска 1 112 112 

Відтяжки з петлями 60-80 см 10   

Карабіни без муфти, 16 штук 1 668 668 

Карабіни без муфти, 4 штуки 4 45 180 

Петля дайнема, RockEmpire, фіолетова, 60см 1 30 30 

Петля дайнема, RockEmpire, фіолетова, 60см 1 30 30 

Петля дайнема, RockEmpire, помаранчева, 80см 1 26 26 

Петля нейлон, RockEmpire, біла, 90см 2 66 132 

Петля нейлон, RockEmpire, біла, 50см 1 47 47 

Петля нейлон, RockEmpire, помаранчево-чорна, 60см 1 47 47 

Петля дайнема, червона, FA, 80см 2 39 78 

Петля дайнема, синьо-біла, СТ, 60 1 26 26 

Закладки, комплект, BD, 10 штук 1 381 381 

Закладки, чорні маркери, 3 штуки 1 100 100 

Камалоти, комплект, BD, 6 штук 1 793 793 

Френд, Венто 1 100 100 

Скельні крюки 11   

Крюк титановий, горизонтальний 1 56 56 

Крюк титановий, горизонтальний 1 70 70 

Крюк титановий, горизонтально-вертикальний 1 41 41 

Крюк титановий, горизонтальний 3 64 192 

Крюк крок 2 57 114 

Крюк стальний, вертикальний 3 68 204 

Скельні якорі 4   
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Назва 
Кількіс

ть 

Вага од, 

г 

Вага всього, 

г 

Скельний якорь малий 2 61 122 

Скельний якорь великий 1 84 84 

Скельний якорь великий 1 84 84 

Скельні швелери 5   

Швелер титановий 1 86 86 

Швелер титановий 1 77 77 

Швелер титановий 1 74 74 

Швелер титановий 1 36 36 

Швелер титановий 1 53 53 

Екстрактор 1 72 72 

Молоток 1 665 665 

Лопата льодорубна 1 380 380 

Електроніка    

GPS 1 192 192 

Супутниковий телефон 1 400 400 

Кантер 1 140 140 

Фотоаппарат 1 1 1630 1630 

Фотоаппарат 2 Fuji 1 1175 1175 

Екшн-камера 1 172 172 

Сонячна панель 1 603 603 

Павербанк 1 404 404 

Колонка 1 330 330 

Рація велика UV5RE 1 222 222 

Рація маленька 1 104 104 

Рація маленька 1 104 104 

Командирський набір 1 300 300 

батарейки/акуми АА 1 120 120 

Кабелі, зарядні 1 190 190 

Різне    

Ремнабор 1 1200 1200 

Аптечка 1 2500 2500 

Прапори 1 200 200 

Мішки, тютюн, перець: заброска 1  0 
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5.2 Перелік особистого спорядження 

Як вже зазначалось в розділі “Командне спорядження”, до переліку особистого 

спорядження додались спальні мішки. В цілому, перелік особистого спорядження доволі 

стандартний та актуальний для походів високої категорії складності. Однією з головних 

інновацій, була відмова від верхньої обв’язки та блокувальної мотузки. 

Використовували тільки нижню систему, та бухту зв’язкової мотузки у якості 

антивідкиду. Перелік особистого спорядження представлено в таблиці 2, вага кожної 

одиниці є еталонною, лише один учасник наблизився до неї максимально. 

Перелік 
Еталон, 

грами 

Кількіс

ть 

Ходовий одяг 1220  

Термуха верхня, з довгим рукавом 130 1 

Термуха нижня 120 1 

Вітрозахисні штани 150 1 

Силіконка/ легка мембранка 170 1 

Перчатки 50 2 

Теплі рукавиці 75 1 

Баф 90 2 

Шкарпетки 200 2 

Труси 85 2-3 

Шорти 100 1 

Футболка в місто 50 1 

Утеплення 1585  

Пуховка 700 1 

Самоскиди 450 1 

Фліска/ полар 200 1 

Верхоньки 85 1 

Аварійні рукавиці 70 1 

Флісові шкарпетки 80 1 

Взуття 2170  

Черевики гірські 2000 1 

Ліхтарики 60 1 

Тапочки 110 1 

Різне 4503  

Рюкзак+самострах від 1м 1400 1 

Спальник 1000 1 

Килимок - Термарест 550 1 

Рейнкавер 180 1 

Сідушка 50 1 
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Перелік 
Еталон, 

грами 

Кількіс

ть 

Кружка 50 1 

Ложка 12 1 

Ніж 40 1 

Окуляри сонцезахисні 45 1 

Ліхтарик з батарейками 80 1 

Трекінгові палиці 450 1 

Особиста аптечка 220 1 

Ємність для води 2 шт по 1 л чи 1,5 

л 
26 1 

Паспорт, гроші у гермокармані 70 1 

Телефон 100 1 

Пакети сміттєві 50 1 

Набір особистої гігієни 180 1 

Запальничка / сірники  1 

Технічне 2983  

Каска 250 1 

Система низ 400 1 

Самострах 120 2 

Карабіни 210 5 

Жумар 180 1 

Стакан 64 1 

2 пруса 70 1 

Репшнур 80 1 

Льодоруб 550 1 

Кішки 900 1 

Льодобур 159 1 

Петля, 120см 50 1 

ВСЬОГО: 12461  

В рюкзаку при ходьбі 8786  

В рюкзаку на технічних перешкодах 5803  
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5.3 Склад ремонтного набору 

Під час проходження походу, ремонтний набір майже не використовувався. 

Декілька разів зашивалися речі учасників, використовувалась запасна ложка, запасні 

окуляри обміняли на розхідну мотузку. Перелік інструментів та матеріалів зазначено в 

таблиці 3 

Назва Кількість Коментар 

Інструменти   

Голки 
Дрібні, 

циганські 
 

Надфіль 1  

викруточка хрест 1 біта 

Мультитул 1  

Шило з гачком 1  

Ножиці 1 в мультитулі 

Наждачка 1 тонка 

Полотно пилки по металу 1  

Свердло 1  

Нитки тонкі №40 1  

Нитки №30 1  

Наперсток 1  

Нитки капронові, товсті 1  

“пацючі хвостики” 20  

Матеріали   

Міцна тканина (кордюра) 1-2 шматки  

Легка тканина для латок Багато шматків  

Липучка 40 см полоса 

Резинка плоска, тонка 2 м  

репшнур 2,5 мм 20 м  

стропа 2,5 см/1,5/2 см… 1 м  

стропа 5 см 25 см  

Стропа дайнема для ремонту 

кішок 
  

Залізо   

Болтики, гайки, шаби, шурупи різні 
Саморізи та 

короткі 

булавки 10 шт різних  

проволока 1 м жорстка 

тросик 1 м  

Зажимні муфти 1  
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Назва Кількість Коментар 

алюмінієва пластинка 1  

Запасні речі   

Ложка 1  

Зажим для трек палки 2  

Планка на кішку 1  

Запасні окуляри 1  

Клеюче   

Клей універсальний 1 тюбик  

Суперклей 1  

Скотч Моток  

Скотч армований Моток  

Фурнітура   

Фастекс 25 мм 1  

Фастекс 25 мм 1  

Фастекс 20 мм 1  

Фастекс 20 мм 1  

Фастекс 50 мм 1 На пояс 

Пряжка трищілинна 25 мм 1  

Пряжка трищілинна 25 мм 1  

Пряжка трищілинна 20 мм 1  

Пряжка трищілинна 20 мм 1  

собачки разных номеров 8  

Пакування   

Пакування ремнабору 1  

Пакування для голок 1  
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5.4 Аптечка та медицина в поході 

Медикаменти, необхідні групі на похід, було розподілено наступним чином: 

• аптечки групові: основна (1650 г) та запасна (900 г); 

• аптечки зв’язочні: 3 шт. (по 180 г); 

• аптечки особисті: 7 шт. 

Препарати та вироби медичного призначення були розподілені між основною та 

запасною груповими аптечками на ~60% та 40% - таким чином, щоб при втраті однієї з 

них друга могла повністю задовольнити потреби групи. Також у кожній з цих аптечок 

був запас медикаментів, які можуть бути застосовані при наданні невідкладної 

допомоги. Отож, у 2 з 7 учасників були групові аптечки, у ще 3 - зв’язочні, що надало 

доступ кожному учаснику до само- або взаємодопомоги в екстреній ситуації з 

використанням усіх необхідних засобів. 

5.4.0.1 Сумарний склад групових аптечок: 

Препарат, форма 
К-

ть 
Показання 

Спосіб застосування, доза, 

протипоказання 

Знеболюючі та 

протизапальні 
   

Таб. Но-шпа 40 мг 
24 

таб. 

Ниркові коліки, спазми 

уретри, тенезми сечового 

міхура, жовчні коліки, 

дискінезія жовчних 

шляхів, кишкові та 

шлункові коліки, болісні 

менструації. 

120–240 мг/добу за 2-3 

прийоми Протипок.: алергія, 

ниркова, печінкова, серцева 

недостат. 

Таб. Парацетамол 500 

мг 

20 

таб. 

Інфекційно-запальні захв. 

з больовим синдромом і 

гарячкою (в т.ч. кісток і 

м’яких тканин); біль з 

боку хребта, перв. 

дисменорея, 

посттравматичний біль; 

гарячка. 

По 1–2 таб. 4 р./добу, під час 

або після їжі. Протипок.: с-м 

Жильбера 

Таб. Німід (німесулід) 

100 мг 

20 

таб. 

Біль при набряках 

тканин, при травмах, 

гінекологічних захв., 

запалення ЛОР-органів, 

ясен, зубів; гарячка 

По 1 таб. вранці і ввечері (2 

р./д.) після їжі. 

Протипок.:загостр. вир. хв. 

шл. або ДПК (менше ніж для 

диклофенаку), 

нирк./печінкова недост., 

поруш. згортання крові. 

Таб. Кетанов 10 мг 
10 

таб. 

Купірування помірного 

больового синдрому. 

По 1 таб. 4 р./д. (ч/з кожні 6 

год.). Протипок.:ангіо-

неврот. набр., БА, 

дегідратація, гіповолемія, ВХ 

Ш/ДПК, поруш. згорт. кр., 

нирк. недост., СН. Не 

застосовувати з іншими 

НПЗЗ (диклофенак, німід)! 
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Препарат, форма 
К-

ть 
Показання 

Спосіб застосування, доза, 

протипоказання 

Амп. Кетанов 30 

мг/мл 1мл (Амп. 

Кейвер 50 мг/2 мл) 

4 

амп

. 

Купірування гострого 

больового синдрому при 

травмі м’яких тканин, 

кісток, у т.ч. розтягнення, 

вивихи, переломи; болі 

середньої та сильної 

інтенсивності у 

посттравматичному 

періоді. 

Вводити по 1мл в/м’язово до 

3р./день (ч/з 6год.) 

(комбінована доза з табл. - 

<90мг/д.). Протипок.: ті ж. 

Амп. Налбуфін 10 

мг/мл 1 мл 

6 

амп

. 

Купірування 

інтенсивного больового 

синдрому. Опіоїд! 

0,15-0,3 мг/кг маси тіла, при 

необхідності - кожні 4-6 

годин; макс. добова доза - 2,4 

мг/кг. 

Шлунково-кишкові    

Капс. Ентеросгель 

42 

кап

с. 

Харч. отруєння, гострі 

кишкові інфекції, 

шлункові розлади, 

дисбактеріоз. 

По 1-2 таб. 2-3 р./добу за 2 

год. до або після їжі і ЛЗ. 

Протипок.: кишк. 

непрохідність. 

Таб. Сенадексин 
10 

таб. 

Запори, зумовлені 

атонією кишечнику різної 

етіології. 

По 2 таб. 1-2 р./д. перед сном 

або вранці. Макс. добова 

доза - 4 таб. Протипок.: 

нудота, блювання, кишк. 

непрох., спастичний запор, 

цистит, епігастральний біль 

будь-якого походження. 

Таб. Лоперамід 
10 

таб. 

Гостра та хронічна діарея 

різного генезу, «діарея 

мандрівника» з 

тривалістю лікування до 

2-х діб. Краще не 

приймати, якщо діарея не 

надто гостра без великої 

втрати рідини! 

Гостра діарея: поч. доза – 

2таб., далі по 1 таб. після 

кожного рідкого випорожн., 

до 8таб./д. Припинити 

прийом при запорі, здутті 

живота або частковій 

кишковій непрохідності! 

Таб. Фестал Нео 
10 

таб. 

Метеоризм, діарея, 

порушення засвоєння їжі, 

з метою поліпшення 

перетравлювання їжі, 

замісна терапія при 

хронічному панкреатиті. 

По 1-4таб. під час або одразу 

після кож-го прий. їжі. 

Протипок.:г. панк-т, заг. хр-

го панк-ту, кишк. непр. 

Таб. Метоклопрамід 

10 мг 

10 

таб. 

Симптоматичне 

лікування нудоти і 

блювання. 

По 1таб. до 3р./добу (не<ніж 

ч/з 6год.!) до 5 діб. 

Протипок.: шл.-киш. 

кровотеча, кишк. 

непрохідність. 
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Препарат, форма 
К-

ть 
Показання 

Спосіб застосування, доза, 

протипоказання 

Амп. Метоклопрамід 

2 

амп

. 

Симптоматичне 

лікування нудоти і 

блювання. 

По 1 амп. в/м або в/в 

(повільно! 3 хв.) - до 3 амп. 

на добу. 

Таб. Маалокс 
24 

таб. 

Симптоматичне 

лікування болю та печії 

при підвищеній 

кислотності: ГЕРХ, г. і 

хр. гастриті, ВХ шл. і 

ДПК, функц. диспепсія, 

запалення СО шл. і ДПК 

внасл. прийому лік. зас. 

чи їжі. 

По 1-2 таб. до 6р./добу. 

Протипок.: гіпофосфатемія, 

хвороба Альцгеймера, 

звичний запор, хронічна 

діарея, тяжкий біль у животі 

неуточненого ґенезу. 

Таб. Нольпаза 40 мг 
14 

таб. 

ВХ шлунка і ДПК, 

рефлюкс-езофагіт. 

По 1 таб. зранку за 1 год. до 

їжі. 

Порошок Регідрон 
4 

пак. 

Відновлення водно-

електролітної рівноваги, 

коригування ацидозу при 

гострій діареї. 

Розчинити у 1л кип’яченої 

води, охолодити, вживати 

після кожного рідкого 

випорожнення. 

Серцево-судинні    

Таб. Нітрогліцерин 
40 

таб. 

Лікування нападів 

стенокардії (біль у грудях 

при стресі, 

навантаженні), гостра 

лівошлуночкова 

недостатність, у тому 

числі при інфаркті 

міокарда. 

Стенокардія: під язик 1-2 таб, 

при необхідності ще макс. 

3таб. за 15хв. Для попер. 

стенокардії при фіз. нав.: 

1таб. за 5-10хв. до. 

Протипок.:виражена арт. 

гіпотензія і анемія (велика 

крововтрата), підвищ. 

в/черепний тиск (набряк 

мозку). 

При застуді, 

інфекційних 

захворюваннях. 

   

Таб. Септефрил 
20 

таб. 

Лікування захворювань 

глотки, зіва і порожнини 

рота (стоматит, тонзиліт, 

фарингіт, ларингіт і т. ін.) 

Розсмоктувати по 1таб. 

6р./добу, 3-4дні після їди, 

протягом 1год. не пити та не 

їсти. 

Таб. Пульмобриз 
20 

таб. 

ГРЗ з вологим кашлем, 

трахеїт, бронхіт, 

пневмонія – 

продуктивний кашель; 

можливе застос. при 

початку набряку легень. 

По 1 таб. 3р./добу, до 5-7 

днів. Протипок.:вир. хв. 

шлунку і ДПК, 

кровохаркання. 

Таб. Лібексин 0,1 
20 

таб. 
Непродуктивний кашель, 

будь-якого походження; 

По 1таб. 3-4р./добу, до 

9таб./добу. 
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Препарат, форма 
К-

ть 
Показання 

Спосіб застосування, доза, 

протипоказання 

бронхіт, грип (пригнічує 

кашльовий рефл.) 

Протипок.:підвищена 

бронхіальна секреція. 

Таб. Ципрофлоксацин 

500 мг 

20 

таб. 

Інфекції дихальних та 

сечовидільних шляхів, 

шкіри та м’яких тканин, 

кісток і суглобів, 

шлунково-кишкові 

інфекції, ЛОР-органів, 

орг. малого тазу, тяжкі 

системні інфекції 

Інф. сечовив. шл.: по 250мг 

кожні 12г. Пневмонії: легкі - 

по 250мг кожні 12г.; сер. і 

знач. ст. тяжк. - по 500мг 

кожні 12 год. Інф. шк., 

м’яких тк.: по 500-750 мг 

кожні 12 годин. 

Таб. Цефуроксим 500 

мг 250 мг 

10 

таб. 

14 

таб. 

Гострий тонзиліт і 

фарингіт, гострий 

бактеріальний синусит, 

цистит, пієлонефрит, 

неуск. інф. шк. і м’яких 

тк. - 250 мг х 2 р./д. (5-7-

10 днів); хвороба Лайма, 

г. середній отит, загостр. 

хр. бронхіту - 500 мг х 2 

р./д. (для Лайма - 10-21 

д.). 

 

Таб. Флуконазол 150 

мг 

5 

таб. 

Кандидоз слизових 

оболонок, статевих 

органів, дерматомікози 

стоп, шкіри, вагінальний 

кандидоз. Для 

профілактики грибкових 

інфекцій при прийомі 

антибіотиків. 

Орофарингеальний канд.: по 

50-100 мг 1р./добу, 7-14д. 

Вагінальний канд.: 150мг 1-

й, 3-й і 6-й день. Для профіл. 

грибк. інф.: 150мг 1р./добу 

на 3й і 5й день прийому 

антибіотиків. 

Таб. Ніфуроксазид 

200 мг 

24 

таб. 

Інфекційна діарея, 

хронічні коліти, 

ентероколіти; як 

допоміжний засіб для 

комплексного лікування 

кишкового дисбіозу. 

По 1 таб. кожні 6год. (4р./д.). 

Тривалість лікування - до 7 

днів. 

Спрей Фармазолін 

1 

фла

к. 

Гострий риніт, синусит, 

алергійний риніт, гострий 

середній отит. 

По 2-4 впорскування в кожну 

ніздрю до 3 р./добу. 

Протипок.:атроф-й риніт, 

закритокут. глаукома 

Крап. Окомістин 

1 

фла

к. 

Поверхневі бактеріальні 

інфекції очей, 

профілактика 

інфікування при 

фотоофтальмії (опік 

рогівки сонцем), 

Очі: по 2 крап. 5р./д.; при 

опіку – по 2 крап. кожні 10 

хв. протягом 2 год., далі - по 

2 кр. 5 р./д. Вуха: по 4 крап. 5 

р./д. Ніс: по 2 кр. 5 р./д. 
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Препарат, форма 
К-

ть 
Показання 

Спосіб застосування, доза, 

протипоказання 

зовнішній отит, 

бактеріальний риніт. 

Антигістамінні    

Таб. Цетрин 10 мг 
10 

таб. 

Алергічний риніт, 

алергічний кон’юнктивіт, 

гостра кропивниця, 

алергічні реакції на укуси 

комах, сверблячі 

дерматози. 

По 1таб. 1р./д. до їжі. 

Амп. Адреналіну 

гідрохлорид 1,8 мг/мл 

1 мл 

2 

амп

. 

Анафілактичний шок та 

ангіо-невротичний 

набряк (після дії 

алергічного агента тяжко 

дихати, набряк обличчя, 

слизових оболонок). 

0,3-0,5 мг (0,3-0,4 мл) 

внутрішньом’язово. 

ГІРСЬКА ХВОРОБА    

Таб. Діакарб 250 мг 
30 

таб. 

Профілактика і лікування 

гірської хвороби (ГХ), 

профілактика набряку 

мозку (НМ) і набряку 

легень (НЛ). Не 

використовується у 

лікуванні набряку легень 

(НГ) (ризик гіпотензії, 

погіршення задишки)! 

По 1-2 таб. х 2 р./д. (500-1000 

мг). Для профіл. перед 

швидким набором (>500м/д.) 

по 1 таб. х 2р./д. за 24-48 год. 

до підйому вгору. Протипок.: 

гостра ниркова, печінкова 

недост., ЦД. 

Таб. Дексаметазон 0,5 

мг 

50 

таб. 

Профілактика і лікування 

гірської хвороби (ГХ), 

набряку мозку (НМ). 

Профілактика: 2 мг кожні 6 

год. (х 4 р./д.) або 4 мг кожні 

12 год. (х 2 р./д.). Лікування: 

ГХ - 4 мг кожні 6 год. (х 4 

р./д.); НМ - 8 мг разово, далі 

по 4 мг кожні 6 год. (х 4 

р./д.). Протипок.: гострі 

вірусні, бактеріальні або 

системні грибкові інфекції 

(якщо не застосовується 

належна терапія). 

Амп. Дексаметазон 4 

мг/мл 1 мл 

6 

амп

. 

Лікування гірської 

хвороби (ГХ), набряку 

мозку (НМ). 

ГХ - 4 мг кожні 6 год. (х 4 

р./д.); НМ - 8 мг разово, далі 

по 4 мг кожні 6 год. (х 4 

р./д.). 

Коринфар ретард 

(ніфедипін 

пролонгований) 20 мг 

10 

таб. 

Профілактика (у п-тів з 

НЛ в анамнезі) і 

лікування набряку легень 

(НЛ). 

Профілактика: 20 мг кожні 

12 год. (х 2 р./д.) - за день до 

початку підйому і до 4-7 днів 

на макс. висоті або до 

початку спуску. Лікування: 
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Препарат, форма 
К-

ть 
Показання 

Спосіб застосування, доза, 

протипоказання 

після разового прийому 

ніфедипіну короткої дії 10 мг 

- по 20 мг пролонгованого 

кожні 6 год. (х 4 р./д.) 

Ніфедипін 10 мг 

(короткої дії) 

10 

таб. 

Лікування набряку легень 

(НЛ). 

Початок лікування НЛ - з 

разового прийому 10 мг 

ніфедипіну короткої дії. 

Протипок.: гіпотензія, шок. 

Таб. Теопек (теофілін) 

300 мг 

10 

таб. 

Симптоматичне 

лікування задишки при 

ГХ; у комплексному 

лікуванні НЛ. 

1 таб. (300 мг) 1 раз на добу 

(при потребі - збільшувати 

по 150 мг кожні 3 дні до 

досягн. макс. дози 600 мг). 

Протипок.: гіпотензія, 

загострення ВХШ/ДПК. 

Антисептики+місцево    

Таб. Фурацилін 0,02 
20 

таб. 

Гнійні рани, виразкові 

ураження, опіки ІІ та ІІІ 

ступенів, полоскання 

рота і горла. 

При ранах: зрошують водним 

розчином і накладають 

вологі пов’язки (по 1таб. на 

100мл кип’яченої/ 

дистильованої води, ізотон. 

р-ну NaCl). Для полоскання 

горла: 1таб. на 100мл 

кип’яченої води. 

Р-н Хлоргексидину 

біглюконат 0,05% 

100 

мл 

Обробка шкірних 

покривів: інфіковані 

потертості, тріщини, 

гнійні рани, інфіковані 

опіки, бактеріальні 

захворювання шкіри і 

слизових оболонок. 

5-10мл наносять на уражену 

поверхню шкіри або 

слизових оболонок з 

експозицією 1-3хв. 2-3 рази 

на добу (на тампоні або 

шляхом зрошення). 

Бетадин (повідон-йод) 

10% 

30 

мл 

Антисептична обробка 

ран, опіків, шкіри; 

дезінфекція рук. 

 

Гентасепт 5 г Інфіковані рани 

Наносити на пов. рани через 

отвір у пробці, після 

ретельної хір. обробки, 

промивання розч-ми 

антисептиків з подальшим 

підсушуванням, рівномірним 

шаром - 1-2 р./д. (1-5 дні), 

далі - 1 раз на 1-2 дні. 

Мазь Герпевір 2,5% 
1 

туб. 

Герпетичні ураження 

шкіри та зовнішніх 

слизових оболонок, 

спричинені вірусами 

Наносити на чисту і суху 

уражену ділянку та суміжні 

ділянки 4-5 р./день та 
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Препарат, форма 
К-

ть 
Показання 

Спосіб застосування, доза, 

протипоказання 

Herpes simplex типів 1 та 

2, Varicella zoster, 

первинні та рецидивні. 

втирати легкими рухами 

протягом 1хв. 10 днів. 

Гель Диклак 
1 

туб. 

Травми (у т.ч. спортивні), 

гематоми, ушкодження 

м’язів, періартикулярних 

структур або суглобів, 

тендиніти та 

тендовагініти, бурсит, 

гостра невралгія. 

Наносити тонким шаром на 

уражені ділянки та/або 

навколо них (при саднах), 

рівномірно розподіляючи по 

поверхні шкіри, втираючи їх 

легкими рухами, 2-4 рази на 

день. 

Гель Корнерегель 
1 

туб. 

Лікування пошкоджень 

рогівки та кон’юнктиви, 

опіків (фотоофтальмія!), 

інфекційні захворювання 

рогівки. 

По 1 краплі у 

кон’юнктивальний мішок 

ураженого ока 4 рази на добу 

та перед сном. 

Бактеріодез нью 

(спирт 75%) 

50 

мл 

Зовнішньо, для 

дезінфекції шкіри 
 

 

Вироби медичного призначення    

Бинт нестерильний широкий 2 шт. Шприци 2 мл 

14 

шт

. 

Бинт стерильний вузький 4 шт. 
Ножиці атравматичні 

(для розрізання одягу) 

1 

шт

. 

Бинт нестерильний (у якості марлевого 

матеріалу) 
1 шт. 

Венфлон помаранчевий 

(14G) 

1 

шт

. 

Бинт сітч-й трубчастий (7х25см) 1 шт. Зажим хірургічний 

1 

шт

. 

Бинт сітч-й трубчастий (3х50см) 1 шт. Термометр електронний 

1 

шт

. 

Серветка марлева стерильна 5х5 см - 2 шт. в 

уп. 7,5х7,5 см - 2 шт. в уп. 10х10 см - 2 шт. в 

уп. 

12 шт. 2 

уп. 2 уп. 

2 уп. 

Спиртові серветки 

40 

шт

. 

Лейкопластир широкий рулонний на 

тканинній основі 
1 рул. Перчатки нестерильні 

2 

шт

. 

Джгут САТ 1 шт. Перчатки стерильні 

2 

шт

. 
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Вироби медичного призначення    

OmniStrip пластир 6 шт. Лезо для скальпеля 

3 

шт

. 

5.4.0.2 Склад зв’язочних аптечок: 

1. Ізраїльський бандаж - 1 шт.; 

2. амп. Налбуфін 10 мг/мл 1 мл - 2 шт.; 

3. шприци 2 мл - 2 шт.; 

4. перчатки нестерильні - 1 пара; 

5. спиртові серветки - 6 шт. 

5.4.0.3 Склад особистих аптечок: 

1. еластичний бинт (3 м) - 1 шт.; 

2. лейкопластир рулонний на тканинній основі (2,5 см ширина) - 1 шт.; 

3. бинт стерильний - 1 шт.; 

4. серветка стерильна марлева медична - 1 шт.; 

5. сонцезахисний крем з SPF 50-70 – 50-100 мл; 

6. гігієнічна губна помада з SPF 15-30; 

7. ватні диски - 10 шт.; 

8. Септефрил (Стрепсілс або інші улюблені антисептичні таблетки для 

ротоглотки) - 1 блістер; 

9. Пантестин - туба 15 г; 

10. індивідуальні препарати (про них був повідомлений медик групи). 

До недоліків складу аптечок, що були виявлені при проходженні маршруту, 

належить відсутність прокінетиків (симетикон - Еспумізан, або домперидон - Домрид) 

та міорелаксантів (толперизон - Мідокалм). Клінічні ситуації, що вимагали застосування 

даних препаратів, будуть описані далі. 

5.4.0.4 Аналіз самопочуття учасників в поході 

Поява симптомів гірської хвороби у вигляді слабкості, втомлюваності, задишки 

при фізичних навантажннях, серцебиття, головного болю, погіршення апетиту, нудоти, 

з’являлися почергово в учасників групи при підйомі на висоту близько 4000 метрів над 

рівнем моря та вище. У даних випадках використовалися препарати: таб. Діакарб (250 

мг х 2 рази на добу), при головному болю - таб. Но-шпа (80 мг х 1-3 рази на добу за 

потреби) або таб. Німід (100 мг х 1-2 рази на добу за потреби). Симптомів тяжкого 

перебігу гірської хвороби (набряку легень, головного мозку) серед учасників групи не 

було. 

Також учасників періодично турбували розлади травлення, частіше у вигляді 

метеоризму та закрепів. З цього приводу доречно до складу аптечки додати прокінетики. 

В одного з учасників групи на 14-й день походу на фоні загальної втоми, без 

специфічних симптомів інфекційних захворювань з боку органів та систем, з’явилася 

слабкість, втрата апетиту, головний біль, підвищення температури до 38,5’. 

Симптоматика минула після відпочинку та разового прийому таб. Німід 100 мг. 

Один з учасників у зв’язку з загостренням давнього лікованого запального 

процесу м’язів правої ноги, симптоми якого з’явилися після тривалих переїздів та не 

зникли після застосування таб. Мідокалм (50 мг х 3 рази на добу) та таб. Кетанов (10 мг 

х 4 рази на добу), був вимушений зійти з маршруту після першого ходового дня у зв’язку 

з низькою посиленням болю на фоні фізичних навантажень. Учасник повернувся в 

Озгоруш, де поповнив запаси медичних препаратів для проходження лікування курсом 
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та в умовах рухового спокою. Регрес симптоматики відбувся після 7 днів лікування (доза 

Мідокалму на 3-й день була підвищена до 100 мг х 3 рази на добу), тож учасник зміг 

приєднатися до групи для проходження другого кола маршруту. З цього приводу до 

складу аптечки доцільно додати таб. Мідокалм та збільшити кількість таб. Кетанов з 

розрахунку на проходження курсу лікування одного учасника за виникнення подібної 

ситуації. 
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5.5 Перелік продуктів, раціон харчування та його вага 
Для створення розкладки продуктів було проведене опитування, метою якого 

було виявлення пріоритетних та небажаних страв або продуктів (алергії, вегетаріанство 

тощо), концепції харчування впродовж дня та які харчові звички вже сформовані в 

учасників групи. 

Після отримання графіка руху групи на маршруті, було розроблене меню яке 

враховувало висотні ночівлі (сніданки максимально прості в готуванні), технічні 

перешкоди (обіди – сухі перекуси) та особисті побажання учасників (з опитування). 

За основу було прийнято триразове харчування з гарячим обідом та додатково – 

невеличке «кишенькове» харчування на весь ходовий день для кожного. В ті дні, коли 

за графіком руху не було можливості варити гарячу страву на обід, планувалися сухі 

перекуси, а рідке гаряче - на вечерю. Сніданки, на дні подолання складних технічних 

перешкод, готувалися вдома. Висушувались й фасувалися в фольгіровані пакети, для 

кожного учасника. Для приготування в поході, лишалося залити окропу. Також, на 

підставі опитування, було прийняте рішення використовувати додатково розчинні 

вітамінні комплекси та БЦАА. 

Дуже хотілося урізноманітнити використання м’яса (риба відсутня повністю, бо 

був шанс викликати алергічну реакцію в одного з учасників). Так, до сніданків 

підготували сушений фарш (готовий до вживання продукт). На «варимі» обіди та вечері, 

було обрано сушене або тушене м’ясо залежно від блюда, але планувалося чередування 

десь 50х50. Тушене м’ясо (промислового виготовлення) додатково випарювалось, та 

фасувалось порційно для кожної страви. Безпосередньо перед виїздом, на одній з порцій 

з’явилося здуття і замість тушеного м’яса були закуплені м’ясні джеркі на туж вагу. 

Вимушена заміна – смачна, джеркі можна їсти окремо від страви (багато хто так і робив), 

але відсутність тушеного м’яса не сподобалась більшості учасників походу. Для «сухих» 

перекусів були підібрані різні тверді ковбаси, сало з різноманітними спеціями, тверді та 

копчені сири. Для потреби вегетаріанця, на туж вагу, були закуплені горіхи, сушені 

фрукти, додаткова олія тощо. 

До рідких гарячих страв додавалися сухарі чорного або цільнозернового хлібу, а 

до технічних перекусів - галети «Раціон». 

З гарячих напоїв, планували використовувати, здебільшого чай. Для цього 

заготували, в достатньої кількості, сушений лимон. Але сніданковий чай чергувався або 

з кавою, або з какао. До цих напоїв додатково було сухе молоко. Ні компотів, ні кисілів 

не брали, хоча деяким учасникам цього трішечки невистачило. 

Дуже невистачило свіжої цибулі та часника. Хоча, на другу частину походу, цю 

помилку вдалося частково виправити, але враження лишилось. 

Всі страви та окремі продукти (крім цукру), фасувалися та пакувалися вдома. 

Цукор купляли на місці, та фасували у заготовані пластикові пляшки. 

По вазі продуктів на одну людину, на добу, розкладка поділялась таким чином: 

початок (3 дні) – 550 г; 

основна частина (9 днів) – 600 г; 

посилена частина (4 дні) – 650 г; 

вихід (1 день) – 600 г; 

запасний (2 дні) – 600 г. 

Тобто, на одного учасника походу, на одну добу, розкладка страв (550 г/д, 600 г/д 

та 650 г/д відповідно) виглядала так: 
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В дні подолання складних технічних перешкод та, відповідно, висотних або 

більш складних (за умовами) ночівель, розкладка страв змінювалась і виглядала 

наступним чином: 

 
Сніданки заливались окропом, сухі обіди видавались з ранку, а рідка гаряча 

страва готувалася на вечерю. 

Спираючись на розкладку страв, була сформована розкладка продуктів на похід, 

на одного учасника. 

 
Загалом вага продуктів на групу, з пакувальними матеріалами, трохи сягала 

вісьмидесяти кілограмів. 
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5.6 Кошторис витрат на похід 

 
Витрати в 

UAH 
 

Витрати в 

USD 
 

Витрати до походу: На 1 уч. 
На 

групу 
На 1 уч. 

На 

групу 

Перельоти:     

Київ - Бишкек - Київ 14840 103880 560 3920 

Багаж до Бишкека 415,7 2910 15,6 109,8 

Бішкек - Ош - Бішкек 1395 9765 52,6 368,5 

Газ 448,9 3142,5 16,9 118,6 

Страховка 1230 8610 46,4 324,9 

Спорядження:     

Купівля 3-х мотузок 350 2450 13,2 92,5 

Амортизація динамічної 

мотузки 
130 910 4,9 34,3 

Друк документів 78,6 545 3 20,7 

Докупівля в аптечку 334,3 2340 12,6 88,3 

Докупівля в ремнабір 44 308 1,7 11,6 

Поповнення супутника 363,4 2544 13,7 96 

Фірмова футболка 400 2800 15,1 105,7 

Ремонт шатра 65 455 2,5 17,2 

Витратна мотузка 38,6 270 1,5 10,2 

Їжа:     

Сушка продуктів 240 1680 9,1 63,4 

Основна закупка 2963,1 20742 111,8 782,7 

Витрати в Азії 5300 37100 200 1400 

3 ночівлі в Оші 1033,5 7234,5 39 273 

2 ночівлі в Озгоруші 795 5565 30 210 

Закидка продуктів 567,8 3975 21,4 150 

Трансфер Ош - Озгоруш - Ош 1892,8 13250 71,4 500 

Прикордонні перепустки 795 5565 30 210 

Інше  215,8 1510,5 8,1 57 

Сума витрат 28636 200457 1080 7564 

Проживання в хостелі в Оші 3 ночі (1100 сом за людину за ніч), проживання в 

Озгоруші 2 ночі (15$ за людину за ніч), закидка продуктів (1$ за кг), трансфер Ош - 

Озгоруш - Ош (500$ за авто), прикордонні перепустки (30$ за людину). 

Страховка робилась у PZU. За страховими випадками в цьому поході звертань не 

було. 
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5.7 Логістична інформація. 

Глобальна пандемія внесла корективи в усю транспортну систему світу, 

зважаючи на це варіантів дольоту було небагато. Раніше найдешевшим варіантом був 

переліт Київ - Алмати і далі переїзд до міста Бішкек. Цього року наземний кордон між 

Казахстаном та Киргизстаном був закритий, тому єдиним варіантом був пересадковий 

переліт Київ-Стамбул-Бішкек від компанії Turkish Airlines і далі Бішкек-Ош, що 

здійснювала компанія TezJet. Хочемо зазначити, що ця компанія виконує авіарейси з 

міста Бішкек до міста Ісфана, яке знаходиться значно ближче до старту маршруту 

(орієнтовно 60 км). Але радимо дізнатися детальніше про цей рейс, можуть бути зміни 

в розкладі. 

Компанія Turkish Airlines пропонувала найкращі варіанти перельоту та високий 

рівень сервісу, норма багажу на кожного учасника була 20 кг та ще 8 кг ручної поклажі. 

Також вже в аеропорту на стійці авіакомпанії за 90 євро ми докупили додатковий 

спортивний багаж з максимальною вагою до 32 кг. На пересадці в новому аеропорті 

Стабмулу на виході з гейту нас зустрів працівник та провів коротким шляхом до 

наступного літака, час пересадки був менше 2 годин. 

На перельоті Бішкек - Ош норма провозу бугажу була значно менша: 15 кг та 5 

кг ручної поклажі, але можна було заплатити за перевищення норми багажу прямо на 

стійці, 100 сом за кілограм. 

Ціна квитків Київ - Бішкек - Київ становила 560 доларів, Бішкек - Ош - Бішкек 

становила 53 долари на одну людину. 

Аеропорт міста Ош розташований в 5-ти кілометрах за містом, але проблем з 

трансфером до місця проживання немає. На парковках чекає багато водіїв, які довезуть 

вас і ваші речі до будь якого місця. Водії полюбляють торгуватись, тут вас зустрічає 

справжня Азія. 

За останні роки туристична та готельна галузі розвинулись, тому вже немає сенсу 

замовляти трансфер до старту пакетом (включно з ночівлею, та місцевими 

трансферами). На сайті Booking.com https://www.booking.com/hotel/kg/khostiel-quot-

vizit-osh-quot.ru.html був заброньований гостьовий дім з назвою “Hostel Visit Osh”, що 

знаходиться в районі Фрунзенського ринку (візитівка хостелу 1, візитівка хостелу 2). 

В цьому хостелі був один з учасників походу раніше, рекомендуємо розміщення 

і для майбутніх груп. Поруч знаходиться смачна кулінарія та ресторан національної 

кухні. 

Для доїзду на старт маршруту, в село Озгуруш, домовилися про трансфер з 

туристичним оператором “Batken Travel Service”, batkentravelservice@gmail.com, 

спілкувались з Жунузбеком Каразаковим (візитівка). Прикордонні перепустки готувала 

теж ця компанія. Необхідно подати усю інформацію про групу, учасників та маршрут за 

30 днів до виходу на маршрут. 

До початку маршруту, села Озгуруш від міста Ош прокладена гарна асфальтована 

дорога, але значна відстань виснажує під час переїзду по спеці. 

Адміністративним центром Лейлекского району, до якого належить Озгуруш, є 

невелике місто Ісфана. В самому центрі міста є досить великий базар з продуктами 

харчування, побутовими товарами, одягом тощо. Поруч з базаром, з різних боків, багато 

маленьких розкладок з подібним товаром, декілька банків та аптек. Потрібно зауважити, 

що в атеках наявне мале різноманіття ліків, а банки, переважно, працюють з платіжною 

системою Visa. В двадцяти хвилинах ходьби від цього місця є районна лікарня. Біля неї 

аптек побільше, але асортимент не дуже відрізняється. Автобусне сполучення 

налагоджене - є кілька маршруток протягом дня до села Озгорущ. Автостанція “Ісфана” 

- поруч з базаром, а якщо їхати з Озгорушу, то сісти в маршрутку можно вздовж дороги, 

https://www.booking.com/hotel/kg/khostiel-quot-vizit-osh-quot.ru.html
https://www.booking.com/hotel/kg/khostiel-quot-vizit-osh-quot.ru.html
http://images/6pam21bg_business-card-Visit-Osh-hostel1.jpg
http://images/6pam21bg_business-card-Visit-Osh-hostel2.jpg
mailto:batkentravelservice@gmail.com
http://images/6pam21bg_business-card-Zhunuzbek.jpg
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яка проходить через все селище (одна з планових зупинок - безпосередньо біля 

гостьового дому Нурідіна). До Ісфани їхати близько однієї години. 

Озгоруш також має автобусне сполучення і з обласним центром - містом Баткен. 

Це вже досить велике місто, автовокзал знаходиться теж біля великого базару, на якому 

продають більше товарів і з кращим асортиментом. Так само достатньо банків та аптек. 

Аптечний асортимент набагато кращій, а в аптеках, що на території обласної лікарні, яка 

теж знаходиться не дуже далеко від базару і автовокзалу, є більшість необхідних ліків. 

Єдина незручність - один автобус на добу. Зранку можна сісти в Озгоруші, а по обіді у 

зворотному напрямку. Їхати майже чотири години в один кінець. 

В селі Озгуруш є гостьовий дім для альпіністів та туристів, власник Нурідін. В 

цьому гостьовому домі можна переночувати, у вартість 10 доларів включене також 

харчування. 

Нурідін допомагає з закидкою вантажу в сусідні долини кіньми та віслюками. 

Якраз на наступний день після того, як ми піднялись в гори майже усі дороги долин 

розмили селі, постраждали люди, по частині долин не можна було пройти. 

Трансфер Ош-Озгуруш-Ош обійшовся кожному учаснику в 71 долар, 

прикордонні перепустки в 30 доларів. 
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5.8 Список літератури, туристичних звітів та інших джерел 

інформації. 

5.8.1 Книги 

1. Матчинский горный узел-89, Л.А. Максимов, Москва, «Физкультура и спорт», 

1989. https://poxod.ru/guidebook/matcha2/index.html 

5.8.2 Звіти 

1. Звіт про гірський похід 6 к.с. під керівництвом С. Романенкова, 2019 р., 

http://namvamtuda.ru/2019/11/27/otchet_turkestan2019/ 

2. Звіт про гірський похід 6 к.с. під керівництвом І. Міхальова, 2014 р., 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=7613 

3. Звіт про гірський похід 6 к.с. під керівництвом І. Міхальова, 2017 р., 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=8414 

4. Звіт про гірський похід 6 к.с. під керівництвом П. Рикалова, 2007 р., 

http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=7034 

5. Зведений звіт про походи 3 та 4 к.с. під керівництвом О. Чхетіані, 1990/91 рр., 

http://www.mountain.ru/mkk/biblio/pamir/Chetiani/turkestan/vvedtnie.shtml 

6. Звіт про гірський похід 6 к.с. під керівництвом А. Ручьйова, 2013 р., 

http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=39469&page=1 

7. Звіт про гірський похід 6 к.с. під керівництвом М. Кірєєва, 1997 р., 

http://tlib.ru/doc.aspx?id=39515&page=1 

8. Звіт про гірський похід 5 к.с. під керівництвом А. Ковальова, 1998 р., 

http://tlib.ru/doc.aspx?id=39498&page=1 

9. Звіт про гірський похід 6 к.с. під керівництвом Кодиша, 2007 р., 

http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=31322&page=20 

5.8.3 Сайти та веб-сторінки 

1. Вершины и стены Туркестанского хребта 

http://namvamtuda.ru/2019/09/22/turkistanmount2019/ 

2. Каталог звітів та перевалів Матчинського гірського вузла 

http://westra.ru/passes/Places/131 

3. Туркестанский хребет между Каравшином и Ляйляком. Перевал Тро-Блок и 

нехоженые стены вокруг него. https://risk.ru/blog/206836 

4. Матча 2015. Как мы чуть не прошли Восточное плечо Пирамидального. 

https://risk.ru/blog/206519 

5.8.4 Карти 

1. Схема-хребтовка Такалі http://westra.ru/reports/pamiroalaj/takalimap.html 

2. Схема Матчинського гірського вузла 

http://westra.ru/reports/pamiroalaj/matcha.html 

3. OpenTopoMap https://opentopomap.org/#map=11/39.6546/69.9925 
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