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Маршрутно-кваліфікаційна комісія ДЮКСОТ «Валтекс» м. Лубни Полтавської 
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01 листопада 2014 р. 

       Голова МКК _____________________________ 
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2 

 

Анотація. 

        Даний похід завершує роботу гуртків «Спортивний туризм» та «Екологи-

краєзнавці» дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму «Валтекс» за 

2013-2014 навчальний рік. Крім спортивної складової похід проводиться з метою 

збору матеріалів для участі в краєзнавчих експедиціях «Пізнай свою країну» та 

«Історія міст і сіл України». 

Маршрут походу прокладено по масиву Чорногори. Тут є широкий спектр 

локальних та протяжних перешкод: складні вершини, водні перешкоди, траверси 

кам’янистих осипів, переходи через зарослі гірської сосни. Похід має пізнавальну 

цінність, загартовує фізично, дає туристам можливість оволодіти та закріпити навики з 

техніки пішохідного туризму, підвищити спортивну майстерність.  

 

У звіті використано такі скорочення: 

год.     – година,                                    хв.  – хвилина, 

м         – метр,       км  – кілометр, 

пол. – полонина,     ур.   – урочище,   

хр. – хребет,      г.         – гора, 

пер. – перевал,     оз.      – озеро, 

р. – річка,      м.н.     – місце ночівлі,    

т/пр.  – туристський притулок,  т/б  – туристська база 

пн., пд., зх., сх., – південь, північ, захід, схід, 

смт      – селище міського типу,             с.         – село, 

 

Умовні знаки використані для роботи з картографічним матеріалом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-    нитка маршруту 

-    аварійний варіант виходу  

-   запасний варіант руху 

-   початок походу 

-   закінчення походу 

-   місце фотозйомки, номер фото та  напрямок  фотозйомки 

-   цікаві об’єкти  

-   місце, дата ночівлі 
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1. Довідкові відомості про похід 

Вид туризму – пішохідний. 

Ступінь складності – третій. 

Район походу – Чорногорський масив на території Закарпатської та Івано-

Франківської областей. 

Строки проведення походу – з 11 по 20 червня 2014 року, активна частина з 12 

по 18 червня. 

Нитка маршруту: смт Ясіня – пол. Шиса – г. Петросул – пол. Головчеська – пер. 

Перемичка – г. Говерла – оз. Несамовите – ур. Ґаджина – с. Бистрець – с. Дземброня – 

пол. Смотрич – г. Вухатий Камінь – г. Піп Іван Чорногорський – г. Вихід – ур. Струнги 

– р. Біла Тиса – с. Луги.  

Маршрут за складністю проходження можна поділити на частини: 

- смт Ясіня – пол. Шиса – пол. Головчеська – пер. Перемичка – г. Говерла – оз. 

Несамовите –ур. Ґаджина – с. Бистрець – с. Дземброня;  

- с. Дземброня – пол. Смотрич – г. Вухатий Камінь – Смотрицький пер. – г. Піп 

Іван Чорногорський – г. Вихід – р. Біла Тиса – с. Луги. 

Довжина активної частини походу – 87 км. 

Тривалість походу в днях: активна частина – 7 днів; з них – 1 днівка, під´їзд до 

початку маршруту – 1 доба, від´їзд додому, з врахуванням екскурсії по Львову – 2 

доби. Перед початком маршруту проведено екскурсію до Стрюківської церкви та 

«Лінії Арпада» в смт Ясіня. Після – екскурсія центральною частиною Рахова і Львова. 

Аварійні варіанти виходу з маршруту: 

- від пол. Шиса до г. Говерла – спуститись до с. Ясіня або Лазещина; 

- від г. Говерла до ур. Ґаджина – спуститись до турбази Заросляк або с. Луги; 

- від пол. Ґаджина, пол. Смотрич, г. Піп Іван Чорногорський – спуститись до с. 

Дземброня або с. Бистрець; 

- від гг. Васкуль, Вихід, ур. Медвеженка – до с. Луги. 

Запасний варіант маршруту:  

Обраний варіант маршруту, враховуючи план краєзнавчих досліджень, на нашу 

думку є самодостатнім, але за несприятливих погодних умов розробляли запасний 

варіант проходження окремих ділянок маршруту: 

- траверс г. Петрос пн.-зах. схилами до відмітки 1757, спуск до пол. Германеска з 

виходом на пол. Скопеска; 

- спуск з г. Говерла до т/б Заросляк, через пол. Маришевська до пол. Гаджина з 

радіальним виходом в урочище Гаджина; 

- від г. Васкуль спуск через пол. Вертопи в долину р. Балцатул. 

Назва та шифр маршрутно-кваліфікаційної комісії, яка дала дозвіл на 

проведення походу: дозвіл отримали в маршрутно-кваліфікаційній комісії 

Лубенського міського дитячо-юнацького клубу спортивного орієнтування і туризму 

«Валтекс», шифр – 116 – 32 – 10000000. 
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2. Список групи: 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

обов´язки в групі, 

дата народження 

Домашня адреса 

в м. Лубни 

Місце роботи, 

 гурток 

туристський досвід 

(У – учасник, К – 

керівник) 

1 Полонський Микола,  

керівник 

31.05.1960 

вул. Драгоманова, 

13 кв. 10 

ДЮКСОТ 

«Валтекс», 

методист 

Карпати: ІІ – К  

(2003-2008);   

І – К (2009-2011) 

2 Білан Руслан,  

заступник керівника 

09.02.1977 

вул. Авіаторська, 

13 кв. 13 

ДЮКСОТ 

«Валтекс», 

керівник гуртка 

Карпати 

І – К (2009) 

3 Хом´як Владислав 

26.09.1999 

вул. Радянська, 99 

кв. 88 

 «Спортивний 

туризм» 

Карпати 

3 ст. – У (2013) 

4 Тарасенко Артем 

01.03.2000 

вул. Залізнична, 

85 

 «Спортивний 

туризм» 

Карпати 

3 ст. – У (2013) 

5 Романюта Владислав 

16.02.2000 

вул. Осовська, 79 «Екологічне 

краєзнавство» 

Карпати 

3 ст. – У (2013) 

6 Кисіль Тимофій 

30.09.1999 

6 пров. 

Кононівської, 38 

«Екологічне 

краєзнавство» 

Карпати 

3 ст. – У (2013) 

7 Бебешко Роман 

10.08.2000 

вул. Радянська, 97 

кв. 38 

«Екологічне 

краєзнавство» 

Карпати 

3 ст. – У (2013) 

8 Кваша Денис 

18.07.2000 

вул. Польова, 48 «Екологічне 

краєзнавство» 

Карпати 

3 ст. – У (2013) 

9 Піонтковський  Ігор 

24.10.1999 

7 пров.   

Кононівської, 37 

 «Спортивний 

туризм» 

Карпати 

3 ст. – У (2013) 

10 Якуба Назар 

09.02.2000 

вул. Привокзальна,  

1-А кв. 45 

«Екологічне 

краєзнавство» 

Крим 

3 ст. – У (2013) 

11 Мартиненко Антон 

22.08.2000 

вул. Піонерська, 7 «Екологічне 

краєзнавство» 

Крим 

3 ст. – У (2013) 

12 Скляров Андрій 

14.05.2000 

пров. Некрасова, 

4 

 «Спортивний 

туризм» 

Крим 

3 ст. – У (2013) 

13 Міланенко Артем 

02.09.2000 

вул. Осовська, 99 «Екологічне 

краєзнавство» 

Крим 

3 ст. – У (2013) 

14 Донець Богдан 

15.09.2000 

І пров. Григорія 

Сковороди, 3 

 «Спортивний 

туризм» 

Крим 

3 ст. – У (2013) 
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3. Картографічні матеріали. 

3.1. Оглядова карта. 

 

Карта 1 

Карта 2 

Українські Карпати, 

топографічна карта, 

2001 р. 

Масштаб 1: 2 000 000 
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3. 2. Робоча карта походу. 

Чорна Гора/Свидовець, туристська карта. Масштаб 1:50 000. 

Видання Aurius Sp.z o.o. Hradec Kralove, Republika Czeska. 2012 
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3.3. Профіль походу 
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4. Відомості про район походу 

4.1. Загально-географічна характеристика району походу 

 Маршрут походу проходив в межах двох адміністративних областей: Івано-

Франківської (Яремчанська міськрада та Верховинський район) та Закарпатської 

(Рахівський район). Нитка маршруту прокладена по Чорногорському хребту. 

Чорногорське високогір’я – найвища частина Українських Карпат, в межах якої 

знаходиться більше 20 вершин понад 1700 м, в тому числі всі шість вершин з висотами 

понад 2000 м. Власне Чорногорське високогір’я починається на лівому березі Чорного 

Черемошу, де за перевалом Шибений підносяться  вершини Стіг і Шурин – 1772 м, а 

за ними Піп Іван Чорногорський – 2026 м, Менчул – 1999, Бребенескул – 2037, Гутин-

Томнатек – 2016, Ребра – 2001, Туркул – 1932, Данциж – 1848, Пожижевська – 1822, 

Брескул – 1911, Говерла – 2061, Петрос – 2020, Шешул – 1726.  

Головний хребет Чорногори до Говерли іде в напрямку північного заходу, а від 

неї круто повертає на південний захід, де від Петроса знову розгалужується на дві 

відноги: перша, яка є головним продовженням Чорногорського хребта, йде на 

північний захід і закінчується вершиною Шиса – 1564 м. Від вершини Шешула знову 

відгалужується кілька другорядних хребтів: на захід простягається хребет з вершиною 

Квасівський Менчул – 1314 м, на південний схід – хребет Кінець Полонина. При 

масивності Чорногорського високогір’я та складній геологічній будові, поверхня 

різних її частин своєрідна: північні схили відзначаються більшою довжиною і дуже 

порізані долинами рік та льодовиковою діяльністю, натомість південні – коротші та 

крутіші. Головною рисою рельєфу Чорногорського високогір’я є велика висота 

головного хребта, де переважають широкі, злегка хвилясті хребти і закруглені високі 

вершини. Довжина Чорногорського хребта – 30 км, середня висота – 1758 м, а середня 

ширина хребта – 3,08 км. За характером рельєфу та рослинності виділяють такі 

частини: від Петроса до Шешула з антропогенною межею лісу, відсутністю 

криволісся, а також з положистими південними схилами з трав’янистою рослинністю 

та крутими північними схилами, вкритими душекієвим криволіссям; головний 

вододільний хребет від Петроса до Шурина з рештками древнього пенеплену та 

льодовиковим рельєфом на північних схилах Говерли, Брескула, Данцижа, Ребер, 

Дземброні, Піп  Івана та інших, великими площами типової альпійської рослинності та 

криволісся сосни. 

Біля підніжжя вершин Менчула і Бребенескула залишилися сліди реліктів – висячі 

(дольодовикові) долини, а в льодовиковому цирку під горами Туркул і Шпиці 

знаходяться карові гребені (карлінги), представлені в сучасному рельєфі 

мальовничими хребтами Великих і Малих Козлів. 

Клімат помірно континентальний. Формується під впливом значної сонячної 

радіації, переважання південно-західного повітряних мас і гір, які захищають 

територію від проникнення арктичних повітряних мас. Район походу належить до 

Карпатського агрокліматичного з вертикальною кліматичною зональністю. У 

низькогірній частині зима прохолодна, в середньогірній – тривала, холодна (пересічна 

температура січня -5, -9
0
, іноді морози досягають -30

0
); літо коротке, прохолодне, з 

пересічною температурою липня +9, +13
0
. У горах спостерігається зниження 

температури з висотою, безморозний період становить 120–180 днів. Річна кількість 

опадів близько 1000 мм, пд.-зах. схили затримують опадів більше і в холодний, і в 

теплий періоди. Стійкий сніговий покрив у горах (пересічна висота 48 см) 



11 

 

установлюється наприкінці грудня, на рівнині (12 см) – на початку січня. Серед 

несприятливих метеорологічних явищ – сильні зливи, грози, град.  

Річки в районі походу належать до басейну Тиси та Прута. За режимом вони 

гірські в верхній та середній ділянках та рівнинні в нижній течії. Пересічна густота 

річкової сітки в горах 2,0 км/км
2
. Живлення дощове (40% річного стоку), снігове та 

ґрунтове. Для річок характерні паводки після злив (8-10 паводків на рік). В Карпатах 

більше ста озер. Річки мають типовий гірський характер: вони відрізняються значним 

падінням русел, швидкою течією, невиробленим повздовжнім профілем, незначною 

глибиною. На річках і потоках для регулювання стоку води в кінці ХІХ – першій 

третині ХХ ст. були збудовані греблі – «клаузи» із водосховищами. Будувалися в 

залежності від призначення: лісосплавні (переважна більшість) та водозбірні. В даний 

час майже всі зруйновані. 

В давньольодовиково–високополонинських ландшафтах збереглися карові озера 

(Бребенескул, Насамовите, Марічейка та інші). За умовами  формування й залягання 

підземних вод Карпати Українські відносяться до Карпат Українських гідрологічної 

області.  

Висотна ландшафтна диференціація рослинного та ґрунтового покриву 

виражається в пануванні субальпійських лук та пустищ з гірсько-лучно-буроземними 

ґрунтами на полонинах; субальпійське криволісся з гірської сосни, зеленої вільхи та 

інших порід у карах та високих водозборах; смерекових та буково-ялицево-смерекових 

лісів з бурими гірсько-лісовими ґрунтами на крутих схилах хребтів високо полонин-

ських та скибових ландшафтів; букових лісів з гірсько-лісовими буроземами на схилах 

середньогірно-полонинських та давньо-вулканічних ландшафтів. В міжгірсько-

верховинських ландшафтах та в річкових долинах поширені луки, характерні 

угрупування вільхи, верби. Карпатським лісам властиві такі домішки: граб, явір, ясен, 

зрідка кедр. Лісистість гір перевищує 50%. За характером рослинного покриву 

територія Українських Карпат належить до Східно-Карпатської гірської геоботанічної 

підпровінції.  

При проходженні маршруту в середині червня погода зазвичай сонячна, але 

можливі дощі, інколи на 1-2 дні. Чорниці, гриби, інші ягоди ще не дозріли. 

Небезпечних тварин, плазунів та кровососних комах не зустрічали. 

На Чорногорському хребті від г. Піп Іван до г. Говерла є місця для організації 

ночівель, переважно на Закарпатському схилі. Щоправда, без дров, а до води потрібно 

дещо спуститись (250-100 м вертикального скиду висоти). З Івано-Франківського боку 

можливе розміщення для ночівлі на полонинах Смотрич, Ґаджина, де є дрова і вода. 

Воду з природних джерел можна використовувати практично без обмежень. Світловий 

день під час походу тривав з 6-ї до 21-ї години. Всі місця стоянок добре забезпечені 

дровами.  

 

4.2. Економіко-географічна характеристика району походу  

Основа господарства району походу – лісове та полонинне господарство. В 

останні роки зростає роль туризму, з орієнтацією на зимовий відпочинок, хоча 

будівництво приватних садиб-готелів значно випереджає розвитку транспортної та 

туристської інфраструктури і рівень послуг.   

Бистрець – невелике гуцульське село. Близько 370 жителів. Відстань до 

райцентру – 19 км. Перша згадка про село датується 1893 р. Через село протікає річка 

Бистрець, від неї походить назва села. Проходять два цікавих туристичних маршрути: 
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на гору Шпиці (1863 м) та на гору Кострич (1544 м). В селі дерев´яна Церква Успіння 

Св. Ганни (1872 р. з дерев´яною дзвіницею). Біля села знаходиться заказник 

«Кедруватий», пам’ятка природи.  

В селі довгий час жив Станіслав Вінценз (30.11.1888 – 28.01.1971) – польський 

прозаїк і есеїст, шанувальник і знавець Гуцульщини i Покуття. У чотирьох томах 

гуцульської епопеї «На високій полонині» представив природу та культуру регіону, 

описав долю окремих родів, гуцульські казки, оповідання й міфи. 

Дземброня – гірське село, протяжністю 10 км. Змінювало свою назву, раніше 

воно називалось Берестечко. Чисельність населення – близько 300 осіб. Відоме 

завдяки тому, що звідси розпочинаються найкоротші походи на гору Піп Іван, де 

розташована обсерваторія. Через село протікає річка Дземброня. За однією з версій, 

від річки і пішла назва села. За іншою – село отримало назву від польського слова 

«ząb» – зуб. Популярними об´єктами є Дзембронські водоспади, г. Вухатий Камінь. В 

селі кілька магазинів, приватна садиба-готель «Ксена» 

Луги – село в Рахівському районі Закарпатської обл. на р. Біла Тиса. Населення – 

близько 0,4 тис. осіб.   

Ясіня – селище міського типу на р. Чорна Тиса, залізнична станція, 15 тисяч 

жителів. За 6 км – центр гірськолижного спорту Драгобрат. Історико-краєзнавчий 

музей ім. Борканюка, картинна галерея Струківська церква ХІХ ст. Діють туристські 

бази на полонині «Драгобрат», комплекс «Високі Карпати», база «Едельвейс». В 

селищі збереглися залишки оборонних споруд «Лінії Арпада». 

 

4. 3. Туристська характеристика та інфраструктура району походу. 

Історія. Туристське освоєння Чорногори розпочалося з середини ХІХ ст. за часів 

Австро-Угорщини. Не лишались осторонь і галицькі організації, насамперед 

товариство «Просвіта». Так влітку 1884 р. І.Франко організував мандрівку української 

студентської молоді за маршрутом, що включав сходження на г. Говерлу, г. Шпиці, 

Гаджину, г. Піп Іван Чорногорський. Подальше туристське освоєння краю пов´язане з 

діяльністю туристсько-краєзнавчого товариства «Чорногора» (створене 20 травня 1910 

р. у Станіславові) та молодіжного товариства «Пласт» (з 1911, офіційно – з 12 квітня 

1912р.). Після перерви на час Першої світової війни продовжили роботу товариства 

«Чорногора» (з 1922р.), «Пласт» (з 1918р., у 1930 – 1944р. працював нелегально), а у 

жовтні 1924р. у Львові засноване крайове краєзнавчо-туристичне товариство «Плай». 

Маючи обмежені кошти українські товариства більше часу присвячували культурно-

просвітницькій роботі та спортивно-таборовому вишколу.  

Розвиток інфраструктури розпочинається з діяльності Станіславського відділу 

Польського Товариства Татранського (створено у 1876 р.). У 1878 р. розпочав свою 

роботу перший прихисток для туристів в урочищі Ґаджина. У 1880 р. Г.Гоффбауер і 

К.Сівіцький обладнали і промаркували першу туристичну стежку в Карпатах. У 1884 

р. Л.Вайгель виготовив та встановив дороговкази за маршрутом Красний Луг–Говерла–

Данциж–Шпиці–Піп Іван–Шибений–Зелена. У наступні роки побудовано притулки для 

туристів в ур. Завоєля (долина Прута), на полонині Гроппа (пд.-сх. від г. Піп Іван, 1883 

р.), під г. Смотрич (1900 р.), в ур. Заросляк (1879 р., реконструкції у 1911, 1927 р.). В 

30-ті роки ХХ ст. будуються туристські готелі в Ворохті, притулок на пол. 

Маришевська, широко використовуються лісовозні залізниці для туристських потреб.  

Вступ радянський військ у вересні 1939 р. на довгі роки припинив туристську 

діяльність у регіоні. Друга світова війна та наступні визвольні змагання практично 
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знищили інфраструктуру. Відновлення туристичної діяльності розпочалося з 70-х 

років ХХ ст. і в радянський час носило переважно плановий характер: планові, ідейно 

вивірені маршрути, стаціонарні стоянки...    

Сучасний стан. Сьогодні Чорногорський масив добре освоєний туристами. 

Проводяться пішохідні, гірські походи та сплав по рр. Бистрець, Черемош. По хребту 

прокладено багато туристських маршрутів та стежок, що в основному повторюють 

міжвоєнні. З початку ХХІ ст. проведено маркування на хребті, встановлено вказівники 

на вершинах та перехрестях стежок. У 2012 р. промарковано маршрут з с. Бистрець 

через пол. Маришеська на г. Шпиці.  

Магазини у Ясіні працюють переважно з 8-ї до 20-ї, у с. Бистрець магазини до 

повороту на хр. Косарище відсутні. У Дземброні магазин у гаражі на приватному 

подвір´ї (початок маркованого підйому на пол. Смотрич) з добрим асортиментом, 

кіоск у сусідньому дворі. Магазин за 300 м від велостоянки, нижче споруд міні-ГЕС.  

Гірські пошуково-рятувальні підрозділи працюють в смт Ясіня (біля т/б 

«Едельвейс»), Рахові (відділ МНС, 2 поверх). 

Транспортне сполучення в районі проведення походу задовільне. З с. Луги 

автобус на Рахів відправляється 6 разів з 06:30 до 16:50. З селами Бистрець та 

Дземброня зв´язок гірший, але можна домовитися про найм автотранспорту з/до 

Ворохти.  

Рекомендовані засоби мобільного зв’язку – КиївСтар та МТС. 

 

4. 4. Краєзнавча характеристика району походу. 

Район походу цікавий численними природними пам’ятками і живописними 

ландшафтами. 

г. Бребенескул – одна з найвищих гірських вершин Українських Карпат. Висота 

2032 м. На схилах поширені давньо-льодовикові форми рельєфу, сліди процесів 

морозного вивітрювання. Вкритий альпійською і субальпійською рослинністю, 

характерні кам’яні розсипища та осипища. 

оз. Бребенескул – льодовикового походження. Лежить між головним хребтом 

масиву Чорногора і г. Гутин-Томнатик, на висоті 1801 м над рівнем моря. Довжина 134 

м, ширина 28-44 м, глибина до 2,8 м. Озеро овальної форми, береги круті, високі з 

кам’яними осипищами. Живиться атмосферними опадами та ґрунтовими водами. 

Ще ряд озерець-блюдець льодовикового походження знаходяться під верхом 

Данцижа, в ур. Ґаджина (біля уступу верхнього котла), на південних схилах пол.  

Ламської, на пол.  Бальзатул та на південно-західних схилах г.  Піп Іван. 

г. Брескул (1911 м) – куполоподібна вершина пд.-сх. Говерли. Панують кам’яні 

розсипи. Схили підрізані карами давнього зледеніння. Розвинуті процеси морозного 

вивітрювання. Вкритий альпійською і субальпійською рослинністю. 

ур. Ґаджина – одна із найкрасивіших полонин в Карпатах, де можна легко 

загубитися серед заростів жерепу та кам'яних брил. Саме тут, за легендами, були 

схованки опришків, а Довбуш заповідав поховати його саме в Ґаджині. 

г. Говерла – найвища вершина Українських Карпат, підноситься над хребтом 

Чорногора, висота 2061 м, конусоподібної форми. На схилах – форми плейстоценового 

зледеніння, каменепади. Бувають снігові лавини. Складається з пісковиків та 

конгломератів. Вкрита альпійськими луками, чагарниковими пустищами, подекуди – 

кам’яні осипища. 
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г. Гутин-Томнатик – одна з найвищих гірських вершин Українських Карпат у 

південних відрогах головного хребта Чорногори, висота 2016 м. Трапляються  

льодовикові форми рельєфу. Біля північно-східного підніжжя вершини у давньо-

льодовиковому карі – оз. Бребенескул. Вкритий альпійською та субальпійською 

рослинністю з великою кількістю рідкісних і реліктових видів. Унікальний 

полонинсько-давньольодовиковий природний комплекс. 

Заросляк. Цією назвою гуцули окреслюють місцевість, що розташована між 

схилом Брескула і вододілом між Прутчиком Заросляцьким та Прутчиком 

Козьмєським. Це простір, зайнятий післяльодовиковим котлом між Брескулем і 

Говерлою. Вододілом між Прутчиками Заросляцьким та Козьмєським проходить 

підйом на вершину Говерли. В котлі – моренові відклади.  

На місці теперішньої турбази «Заросляк» з 1880 р. існував притулок Польського 

Товариства Татранського ім. Генріка Гоффбауера – пропагандиста туризму, керівника 

Чорногорського відділку Товариства в Коломиї до двадцятих років ХХ ст. Турбаза 

розташована на висоті близько 1250 м на південних схилах Козьмєськи. 

Маришевська – полонина на пд.-сх. схилах г. Велика Маришевська, 8 км від т/б 

Заросляк. В 30-х роках ХХ ст. на полонині розміщувався ефіроолійний завод, а пізніше 

туристський притулок ПТТ. Через неї проходить маршрут на г. Шпиці. 

Карпатський державний природний національний парк (створений у 1980 р.),  

розташований на території Івано-Франківської області у верхів’ях басейнів Прута та 

Чорного Черемошу в межах висоти 500-2061 м над рівнем моря. Площа – 50,3 тис. га. 

На півдні межує з Карпатським державним заповідником та фіксується вершинами гір 

Говерла, Брескул, Туркул та Піп Іван Чорногорський. Основне завдання парку полягає 

у збереженні красивої і неповторної природи східного макросхилу Українських 

Карпат, його гірських і долинно-річкових ландшафтів, цінних історичних, 

архітектурних та етнографічних пам'яток.  

Карпатський біосферний заповідник створений у 1968 р. Загальна площа парку 

становить 57880 га, має шість відокремлених масивів та ботанічні заказники 

державного значення «Чорна Гора» і «Юлівська Гора», розмiщених на територiї 

Рахiвського, Тячiвського, Хустського та Виноградівського районів Закарпатської 

області в межах висот від 180 до 2061 м. Тут представлені найкраще збережені 

карпатські екосистеми, які є сховищами для багатьох рiдкiсних і зникаючих видів 

рослин і тварин, занесених до Червоної книги України. 

оз. Несамовите розташоване на схилі г. Туркул на висоті 1750 м. Площа 0,4 га, 

глибина до 1,5 м. Має сакральне значення для гуцулів. З ним пов’язано багато легенд: 

камінь, кинутий в озеро, викликає бурю; озеро було місцем, де зводили рахунки з 

життям самогубці і тим самим, заключали договір з чортом і навіть ламали взимку на 

озері кригу; з дерева, вимоченого в водах Несамовитого робили найдзвінкіші трембіти. 

г. Петрос – вершина Українських Карпат на хр. Чорногора, висота 2020 м. Має 

конусоподібну форму. Вкрита альпійськими луками, чагарниковими пустищами, 

подекуди – кам’яні осипища. 

Пожижевська – полонина з метеостанцією та будівлями відділення інституту 

ботаніки НАН України, на схилах однойменної вершини, біля верхньої межі лісу, на 

висоті 1550 м. Сама будівля закладена в 1901 році як дослідницьке господарство 

Крайової станції ботанічно-рільничої у Львові. Ініціатором будівництва і його 

реалізатором був доктор Ігнацій Шишилович, ботанік-агроном. В роки першої світової 

війни будівля та дослідні ділянки були знищені, але відновлені в 1921 році. 

http://carpathians.org.ua/Jaremche/Landshafty.html
http://carpathians.org.ua/Jaremche/History.html
http://carpathians.org.ua/Jaremche/History.html
http://carpathians.org.ua/Biosfernyj/index.html
http://carpathians.org.ua/Biosfernyj/Landsyhaft.html
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г. Ребра – найнижча з гір-двохтисячників в Чорногорі, висота 2001 м над рівнем 

моря. При проходженні Чорногірським хребтом особливого враження не справляє. 

Красивіше виглядає від підніжжя гори Шпиці, вкритої густою травою, з переважанням 

щучника дернистого та біловуса і м’яким килимом зеленого моху. Тут зустрічаються 

рослини, занесені до Червоної книги України, – наскельниця лежача, ломикамінь 

моховидний, рододендрон та інші. З г. Ребра на пн.-зх. видніється Туркул, на пн.-сх. – 

скелясті Шпиці, пд. – Гутин Томнатик, а на пд.-сх. – Бребенескул. Під самою горою 

Ребра можна побачити невеличкі озерця (до 5-ти). 

г. Смотрич – 1898,4 м, вершина на Чорногорському хребті. На схилах каскад 

Дзембронських водоспадів, невеликий грот. Зі сторони потоку Погорілець, нижче 

сідловини Смотрицького перевалу, найнижчого місця між відрогом Смотрича – 

Вухатим Каменем і Бальзатулем, збереглися руїни туристського притулку. Вухатий 

Камінь приваблює туристів кам´яними останцями різної форми.  

хр. Чорногора – гірський масив у межах Закарпатської та Івано-Франківської 

областей. Довжина 40 км, шість вершин вище 2 тис. м – Говерла (2061 м), Бребенескул 

(2035 м), Піп Іван (2028 м), Петрос (2020 м), Гутин-Томнатик (2016 м), Ребра (2001 м). 

Характерною особливістю хребта є неоднаковість його південних і північних схилів. 

Південні схили швидко сходять вниз у глибокі долини, а на півночі майже від кожної 

вершини відходять поперечні бокові хребти з пологим схилом і стрімкими боковими 

стінами. Внаслідок цього під окремими вершинами утворилися так звані «котли» – 

ступінчасті долини з горизонтальним дном, обмежені з трьох боків стрімкими схилами 

(«плечі») і відкриті з четвертого, де нерідко появляються другі, нижчого ступеня 

«котли».  

г. Шпиці – 1863 м, майже в центрі Чорногори. Південно-східний схил вкритий 

скельними виступами заввишки 20–50 м. Їх нараховується понад 15 рядів. Скелі 

сформовані переважно з олігоценового магурського пісковика. Основний процес 

їхнього формування припав на момент гірського зледеніння. Південний схил гори 

стрімко опускається і переходить у давньольодовикой котел (цирк), відомий як 

урочище Ґаджина. 
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5. Графік руху 
Д

н
і 

в
 д

о
р

о
зі

 

дата 
Ділянка 

маршруту 

П
р

о
й

д
ен

и
й

 

ш
л

я
х
 (

к
м

) 

Ч
и

ст
и

й
  

Х
о
д

о
в

и
й

 ч
а
с 

Природні та штучні перешкоди, 

небезпечні ділянки. 

Краєзнавчі об’єкти. 

Примітки 

(місце для 

ночівлі) 

0 11.06 Лубни – Львів Поїзд Відправлення 0:50, прибуття 

13:30 

Біля підвіс-

ного мосту 

ч/з р. Ч. 

Тиса 
Львів – Ясіня Поїзд  Відправлення 15:50, прибуття 

22:45 

1 12.06 М.н. – «лінія 

Арпада» – 

пол. Шеса 

 11 4 год. 

35 хв. 

Від вокзалу по маркуванню 

(жовте), після виходу до руїн 

бункерів – на пд. по хребту 

(сине). 

Пд. частина 

полонини, 

за потічком.  

Всього  11 4 год. 35 хв. 

2 13.06 2.1. М.н. – г. 

Петросул 

6,5 2 год. 

15 хв. 

Стежка з осипами, високо-

трав´ям 

Планове 

місце для 

ночівлі. 

Дров, води 

обмаль. 

2.2. г. Петро-

сул – пер. Пе-

ремичка – т/с 

під г. Говерла 

10,5 3 год. 

45 хв. 

Спуск без стежки по високо-

трав´ю, перед полониною – 

кам´яниста стежка. Дорогою до 

пер. Перемичка і до підніжжя 

Говерли. 

Всього  17 6 год.  
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14.06 

3.1. М.н. – г. 

Говерла – оз. 

Несамовите 

8,5 3 год. 

15 хв. 

Кам´яниста стежка на вершину 

г. Говерла. Кам´яними осипами 

на г. Брескул. Траверсною 

стежкою до оз. Несамовите. 

На обладна-

ному місці 

біля пол. 

Ґаджина. 

Дров 

вдосталь, 

джерело на 

полонині 

3.2. оз. Неса-

мовите – ур. 

Гаджина – 

пол. Гаджина 

7,5 2 год. 

55 хв. 

Маркованою стежкою до вказів-

ника перед г. Шпиці. Спуск 

осипною стежкою в ур. Гаджи-

на. Рух по жерепу, заболочено-

сті, кам´янистою стежкою. 2 

броди. 

Всього  16 6 год. 10 хв. 

4 15.06 Дньовка     

 

5 

 

16.06 

5.1. М.н. – с. 

Бистрець  

6 1 год. 

45 хв. 

Дорогою до села. Вулицею села 

(зелене маркування) до 

повороту на г. Косарище 

Галявина, 

за 1 км від 

пол. Смот-

рич. Дров 

мало, 

джерело 70 

м в бік 

полонини. 

5.2. с. Бист-

рець – с. 

Дземброня 

7 2 год. 

25 хв. 

Маркована (жовте) лісова доро-

га, стежка, частково заболочена. 

Підйом на схил г. Косарище і 

спуск до с. Дземброня – дрібні 

осипи.  

3.3. с. Дзем-

броня – пол. 

Смотрич 

4 1 год. 

40 хв. 

Від магазину підйом лісовою 

дорогою. 
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Всього  17 5 год. 50 хв. 

6 17.06 6.1. М.н. – 

сідловина за 

Смотричем 

4 1 год. 

40 хв. 

Підйом кам´янистою стежкою 

повз водоспади до г. Вухатий 

Камінь і далі до сідловини. 

Зліва, 250 м руїни туристсько-

го притулку. 

При злитті 

Стоговця і 

В.Балцатула 

Дров доста-

тньо, вода –

150 м вгору 

по Стогов-

цю 

6.2. Сідловина 

– г. Піп Іван 

3 55 хв. Маркованою кам´янистою 

стежкою по хребту до руїн 

обсерваторії.  

6.3. г. Піп Іван 

– г. Вихід – р. 

Біла Тиса 

12 4 год. 

15 хв. 

Стежкою по осипах, жерепу до 

г. Вихід. Спуск лісовозною 

дорогою 

Всього 19 6 год. 50 хв. 

7 18.06 М.н. – с. Луги 7 2 год. 

05 хв. 

Лісовозною дорогою до села.  

с. Луги –  

м. Рахів 

Автобус Відправлення 14:05, прибуття 

14:50 

Всього  7 2 год. 05 хв. 

8 19.06 Рахів – Львів Поїзд Відправлення 00:30, прибуття 08:50 

  Львів Екскурсія містом 

Львів – Лубни Поїзд Відправлення 17:15 

 20.06 Лубни Прибуття поїзду 05.35 

                 Всього пройдено  87 км  

                           Чистий ходовий час 31 год. 30 хв. 

       

6. Технічний опис маршруту 

11 червня  
О першій ночі виїжджаємо з Лубен поїздом Харків – Львів і близько другої дня 

ми у Львові. Поїздом Рахів – Львів (відправлення 15:50) виїжджаємо до Ясіні 

(прибуття з запізненням о 22:55). З залізничного вокзалу ідемо до місця ночівлі – біля 

підвісного мосту, який веде до Стрюківської церкви.  

Перший день, 12 червня. 

М.н. – «лінія Арпада» – г. Буковина (951 м) – пол. Шиса 

Вихід на маршрут 11:00, зупинка на ночівлю – 16:55. 

Протяжні перешкоди:  

рослинний покрив: Н/К (ліс легкопрохідний) – 4 км; 

болота: Н/К (легкопрохідні) – 0,2 км: від г. Буковинка до межі заповідника; 

осипи, морени: Н/К (мілка, полога) – 0,2: км від межі заповідника до пол. Шиса; 

Пройдено 11 км, чистий ходовий час 4 год. 35 хв. 

Набір висоти – 640 м (+640). 

Погода: сонячно, від +18
0
С до +28

0
С. Штиль. 

 Ранок сонячний. Реєструємося у рятувальників (близько 3 км від місця ночівлі) і 

розпочинаємо похід. Дорогою від мосту піднімаємося до залізничного вокзалу (фото 

1). Звідси розпочинається маркування (жовте) до залишків оборонних споруд «Лінії 

Арпада». Рухаємося стежкою вздовж залізниці в напрямку Рахова, проходимо під 
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мостом і починаємо підйом до залишків пам´ятника і бункерів. Оглядаємо руїни, 

проводимо дослідження мохів.  

Продовжуємо рух по синьому маркуванню на південь, в напрямку г. Буковина 

(951 м). Після вершини дорога продовжується лісом, який захищає від палючого 

сонця. Зупиняємося на привалу на галявині з вказівником «Карпатський біосферний 

заповідник» (фото 3). Вирубані ділянки лісу і заповідник викликають запитання.  

Після відпочинку продовжуємо рух дорогою, місцями заболоченою та з осипними 

формами на підйомі перед полониною. Джерело води лише за 1,5 км перед виходом на 

полонину Шиса. На полонині розміщуємося за потоком, в південно-східному кутку 

(фото 4). Джерело вище по схилу 50 м, дров вдосталь. У пастухів купуємо молоко та 

сир. 

Фото 1. Початок маршруту від руїн «Лінії Арпада» 

пол. Шиса 

залізничний 

вокзал, 2 км 

руїни «Лінії 

Арпада», 250 

м 

Фото 1. Група на залізничному вокзалі смт Ясіня 
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Другий день, 13 червня. 

М.н. – траверс г. Какараза – г. Петросул – пол. Головчеська – притулок КБЗ – пд. 

схил відмітки 1850. 

Вихід на маршрут 08:55, зупинка на ночівлю – 16:55. 

Протяжні перешкоди:  

рослинний покрив: н/к (ліс легкопрохідний) – 2 км; 

    1Б (високотрав’я) – 1,2 км: в р-ні пол. Ступи; г. Петросул – пол. Головчеська; 

    2Б (жереп) – 0,8 км:  в р-ні пол. Ступи; г. Петросул – пол. Головчеська; 

болота: Н/К (легкопрохідні) – 0,2 км в р-ні полонини Ступи; 

осипи, морени: Н/К (мілка, полога) – 0,5 км (підйом з пол. Шиса, спуск з 

Петросула; 

Фото 3. Привал на галявині біля 

вказівника заповідника 

Фото 4. Табір на пол. Шиса 

потік 

джерело

о 

50 м 

Я с і н я  

г. Петрос 



20 

 

Фото 5. Пол. Шиса Залізничний вокзал смт 

Ясіня, початок маршруту 

пол. Шиса 

Локальні перешкоди: 

Вершина н/к – 1 (г. Петросул); 

Пройдено 17 км, чистий ходовий час 6 год.  

Набір висоти – 1440 м (+950; - 490). 

Погода: сонячно, від +12
0
С до +22

0
С. Вітер помірний, зах., пд.-зах. 

Ніч тепла, без опадів. Ранок розпочинаємо з краєзнавчих досліджень.  

Початок сьогоднішнього переходу – 15-ти хвилинний підйом (фото 5, 6) 

кам´янистою стежкою з дрібними осипами, що траверсує хребет Какараза. Після 

привалу продовжуємо рух лісом по чіткій стежці до галявини з джерелом (орієнтовно 

Фото 6. Підйом з пол. Шиса  

пол. Шиса, 

800 м 
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20 хв.). Є вода, дрова, місце для 4-5 наметів. 

Продовжуємо рух стежкою, місцями 

заболоченою біля джерел, що починаються на 

20-40 м вище по схилу.  

Розвилка через 1,5 км на невеликій 

галявині: «наша» стежка лівіше від гребеня; 

вправо, повз інформаційний щит заповідника 

(мал. 1), і далі вниз – спуск в ур. Сирилівка. 

Фото 7. Заболочена ділянка перед початком підйому до г. Петросул 

Фото 8. Група на вершині г. Петросул 

г.
 Г

о
в
ер

л
а 

г. Петрос 

Спуск в  

ур. Сирилівка Мал.  1 
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За 15 хв. стежка виходить з лісу і продовжується заростями ялівця та рідколіссям повз 

болітце (фото 7) і хрест. За 20 хв. починаємо підйом стежкою по трав´янистому схилу 

до вершини Петросулу, який займає близько години.  

 На вершині короткий привал (фото 8) і починаємо спуск кулуаром, (фото 9, 10) 

вздовж пн.-сх. схилів Петроса до пол. Головчеська. Спуск по високотрав´ю, кам´яних 

осипах, перед виходом на полонину – по заростях лелеча займає близько 30 хв. 

Дорогою (на схід) ідемо до будівель біля струмка. Від них стежкою, вздовж 

струмка, починаємо підйом до сідловини під Петросом з вказівниками (близько 40 

хв.). Продовжуємо рух дорогою до турстоянки з вказівниками «пол. Скопеска» 

(близько 30 хв.), де обідаємо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пол. Скопеска 

Фото 9. Спуск з г. Петросул до пол. Головчеська 

Фото 10. Закінчення спуску з г. Петросул 

пол. 

Головчеська 
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Мал. 2 

Фото 11. Екскурсія по інфоцентру Карпатського біосферного заповідника 

Стежкою, що траверсує вершину 1619 з півночі, проходимо до притулку 

Карпатського заповідника. Реєструємося у лісників, сплачуємо за перебування в 

заповіднику (мал. 2), здійснюємо екскурсію по інформаційному центру КБЗ (фото 11) і 

продовжуємо рух дорогою до Говерли. 

Дорогою за 35 хв. виходимо до джерела і обладнаного для ночівлі місця. Джерело 

малопотужне, але набираємо воду без особливих проблем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третій день,  14 червня. 

М.н. – г. Говерла – оз. Несамовите – ур. Ґаджина – пол. Ґаджина 

Вихід на маршрут 09:20, зупинка на ночівлю – 16:40. 

Протяжні перешкоди:  

рослинний покрив: Н/К (ліс легкопрохідний) – 5 км; 

1Б (високотрав´я) – 3,7 км, ур. Ґаджина; 

болота: Н/К (легкопрохідні) – 0,5 км, ур. Ґаджина; 

осипи, морени: Н/К (мілка, полога) – 2,2 км, р-н г. Брескул, ур. Ґаджина; 

Локальні перешкоди: 

переправи: Н/К (брід до 0,5 м) – 2 (притоки р. Мреє); 

вершина: Н/К – г. Говерла. 

траверс гребеня: Н/К – г. Говерла – г. Брескул – г. Туркул – пр. стовпчик №30; 
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Пройдено 16 км, чистий ходовий час 6 год. 10 хв. 

Набір висоти – 1820 м (+650; - 1170). 

Зранку похмуро, туман, з 14:05 до 14:15 дощ з градом, ввечері – перемінна 

хмарність.  

Ранок похмурий, періодично напливає туман. Починаємо підйом на Говерлу, який 

займає близько 45 хв. Після фотографування на вершині (фото 13) продовжуємо рух 

осипною стежкою на Брескул. З Брескула спускаємося на сідловину і траверсуємо 

Пожижевську (фото 14) та піднімаємося на Данциж (фото 15). Продовжуємо рух 

хребтом до оз. Несамовите.  Оглядаємо озеро, набираємо воду і продовжуємо рух по 

стежкою хребту до стовпчика №30 старого кордону. Біля прикордонного стовпчика 

старого кордону №30/7 зупиняємося на обід. 

Фото 13. Група на вершині г. Говерла 

Фото 12. Табір під Говерлою 

дж. 
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г. Говерла 

г. Брескул 

г. Пожижевська 

Фото 14. Група на схилі г. Данциж 

г. Ребра 

оз. Несамовите 

Фото 15. Вид на озеро 

Несамовите з г. Данциж 

7 км до т/б 

Заросляк, 
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Фото 16. Після спуску  

в ур. Гаджина 

Фото 17. Перехід вбрід через притоку потоку Мреє 

Погода псується, починається дрібний дощ з градом, але 

світить сонце. Виходимо до вказівника маршрутів (мал. 3) і 

починаємо рух в напрямку г. Шпиці. Стежка іде вздовж 

окопів ще І-ї світової війни. Справа відкриваються краєвиди 

на скельні виходи в урочищі Ґаджина. За 20 хв. доходимо до 

початку спуску в Ґаджину. Дощ припиняється.  

Починаємо спуск крутим трав’янистим схилом з 

осипами і за 15 хв. виходимо до межі заростей ялівця і жерепа (фото 16).  

Продовжуємо рух жерепом по стежці, частково заболоченій та кам´янистій, 

проводячи краєзнавчі спостереження. Долаємо вбрід дві притоки (фото 17) і виходимо 

кам´янистою стежкою до великого каменя біля стежки – стола Довбуша. За 150 м 

нижче – потужне джерело, Довбушева криниця.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 3 
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Фото 18. Рух вулицею с. Бистрець 

г. Косарище 

Виходимо на вирубку і пройшовши повз могилу Данилюк Г.П. (загинула 

30.ХІ.1949 р.) виходимо до обладнаного перед мостом на полонину майданчику для 

відпочинку, де встановлюємо намети. Вода на полонині. У пастухів купуємо сир, 

вурду, молоко.  

 

Четвертий день,  15 червня. 

Дньовка.  

Краєзнавчі дослідження в урочищі Гаджина. 

Погода сонячно, від +12
0
С до +22

0
С. Вітер помірний, зах., пд.-зах,. вночі з 23 до 

01:15 – слабкий дощ. 

 

П´ятий день,  16 червня. 

М.н.  – с. Бистрець – с. Дземброня – полонина Смотрич.  

9:05 –  вихід на маршрут. 18:10 – зупинка на ночівлю. 

Протяжні перешкоди:  

рослинний покрив: Н/К (ліс легкопрохідний) – 6 км; 

1Б (високотрав´я) – 0,3 км; 

болота: Н/К (легкопрохідні) – 0,2 км;, 

осипи, морени: Н/К (мілка, полога) – 0,9 км; 

Локальні перешкоди: 

траверс хр. Косарище, 3,5 км; 

Відстань 17 км. Чистий ходовий час – 5 годин 50 хвилин. 

Набір висоти – 1500 м: підйом – 860 м, спуск – 740 м. 

Метеоумови –  зранку похмуро, ввечері – перемінна хмарність. Температура від 

+10
0
С до +22

0
С.  

З полонини дорогою ідемо до окраїни села. Рухаємося вулицею села вздовж 

потоку в напрямку центра (фото 18). Зліва підходить жовте маркування, що йде від 

г.Костриця. Проходимо повз водоспадик біля пилорами і за 10 хв. по мосту 

переходимо на інший берег потоку (фото 19).  
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За мостом починається траверс хребта Косарище в 

напрямку Степанського (1123 м). Стежка на початку 

кам´яниста, круто піднімається вгору (120 м на 0,4 км), далі 

плавно огинає вершину і йде південними заболоченими схилами 

до окраїн с. Дземброня (фото 20).  

Через крайнє подвір´я (з вказівниками, мал. 4), з дозволу 

господаря, сінокосом спускаємося до потоку. Маркованою 

дорогою піднімаємося до села. За церквою, біля магазину, 

робимо привал. Звідси маркована дорога веде на пол. Смотрич.  

Фото 19. Перехід через потік Бистрець 

Фото 20. Траверс південно-західного схилу хребта Косарище  

Мал. 4 
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За півтори години з двома привалами піднімаємося до полонини (фото 21). На 

полонині купуємо сир, вурду, бринзу і продовжуємо рух стежкою через обійстя і далі 

дорогою (Аз. 340
0
) близько 10 хв. до джерела. Проходимо ще близько 100 м і на терасі, 

край лісу, зупиняємося на ночівлю. Місця достатньо для 5-7 наметів, дрова в лісі, вище 

по схилу 100-150 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шостий день, 17 червня. 

М.н.  – г. Вухатий Камінь  – г. Піп Іван Чорногорський – г. Васкуль – г. Вихід – р. 

Біла Тиса. 

9: 50 –  вихід на маршрут. 17:45 – зупинка на ночівлю. 

Метеорологічні умови – вночі короткочасний дощ, зранку туман, після підйому до 

г. Вухатий Камінь – сонячно. Температура від +12
0
 вранці до +24

0
 вдень. На хребті – 

сильний пн.- зах. вітер. 

Локальні перешкоди:  

траверс гребеня: Н/К – осипний в районі гг. Вухатий Камінь – Піп Іван – Васкуль, 

4,5 км; 

вершина: Н/К: г. Піп Іван Чорногорський.  

Протяжні перешкоди:  

рослинний покрив:  

Н/К (ліс легкопрохідний) – 5,0 км (підйом до водоспада, від г. Васкуль до г. Вихід; 

1А (ліс середньопрохідний) – 1,5 км (схили г.Піп Іван – г. Васкуль); 

болота: Н/К (легкопрохідні) – 0,2 км (р-н г. Васкуль – г. Вихід); 

осипи, морени: Н/К (мілка, полога) – 1,3 км (р-н Вухатий камінь – Піп Іван); 

1А (середня, полога) – 0,6 км, спуск з Піп Іван Чорногорського;  

Відстань 19  км. Чистий ходовий час – 6 год. 50 хв. 

Набір висоти –2210 м: підйом – 800 м, спуск – 1410 м. 

Ранок прохолодний, туман. Збираємо табір і починаємо підйом до водоспадів. 

Кам´янистою стежкою, смерековим лісом, за 20 хв. доходимо до водоспадів. 

Туман не дає змоги помилуватися красою водоспадів, тож переходимо на інший берег 

струмка і починаємо підйом стежкою до Вухатого Каменя: дрібні осипи, місцями 

джерела, 

80 м, 

700 м 

Фото 21. Полонина Смотрич 
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зарості ялівцю. За 40 хв. короткий відпочинок на перших каменях і продовжуємо 

підйом до Вухатого Каменя і сідловини. Погода покращується – виходить сонце (фото 

22).  

Відпочиваємо під Вухатим Каменем і продовжуємо рух до Смотрицького 

перевалу: найнижчого місця між відрогом Смотрича – Вухатим Каменем і Балцатулом. 

Зі сторони потоку Погорілець там видно руїни притулку польського лижного 

товариства (знаходився найвище в Карпатах, працював до 1939 р.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 22. Підйом стежкою до г. Вухатий Камінь 

до г. Піп Іван                            до г. Говерла 

г. Піп Іван перевал Смотрич 

г. Балцатул, 

1851 

до г. Смотрич 

Фото 23.  Рух від г. Вухатий Камінь до г. Піп Іван  



31 

 

За годину сходимо на вершину Піп Івана. Оглядаємо споруду обсерваторії, 

проводимо краєзнавчі спостереження і починаємо спуск в напрямку г. Васкуль (фото 

24). Стежка іде вздовж старого польсько-чехословацького кордону спочатку по 

осипному схилу, далі заростями сланкої сосни. За годину виходимо на розвилку 

маршрутів: прямо по хребту – в напрямку г. Вихід (червоне маркування), вліво – в 

долину потоку Балцатул (зелене маркування). Після привалу продовжуємо рух 

стежкою, місцями заболоченою. За 50 хв. виходимо до прикордонного стовпчика 10/2 

на схилах г. Вихід (фото 25). Відпочиваємо і продовжуємо рух від вершини стежкою 

вправо (Аз 280
0
), до місця відпочинку на краю лісу.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 25. г. Вихід 

г. Піп Іван 

пол. Гроппа 

в ур. Струнжин 

на пол. Щівник, 

1 км 

№ 10/2 

г.  Васкуль 

г.  Вихід 

пол. Вертопи 

Фото 24. Спуск 

з г. Піп Іван 

Чорногорський  
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Фото 27. Табір на березі Білої Тиси 

Дорогою, по жовтому маркуванню, починаємо спуск в долину потоку Струнжин. 

Вона місцями заболочена, а після виходу в ур. Медвежанка перетворюється на широку 

лісовозну дорогу (фото 26). За дві години з трьома привалами по 10 хв. виходимо до 

впадіння Струнжина в Балцатул.  

Ще 20 хв. дорогою, переходимо міст і виходимо до впадіння Балцатула в 

Стоговець – місця початку Білої Тиси. На галявині біля мосту розташовуємося на 

ночівлю. Вода – джерело вгору по Стоговцю, 150 м, дров достатньо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 26. Рух лісовозною дорогою в долину потоку Балцатул 
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Сьомий день, 18 червня. 

М.н.  – р. Біла Тиса – с. Луги. 

10:10 –  вихід на маршрут. 12:45 – зупинка на ночівлю. 

Метеорологічні умови. Температура від +16
0
 вранці, до +24

0
 вдень.  

Відстань 7  км. Чистий ходовий час – 2 год. 05 хв. 

Набір висоти –110 м: підйом –0 м, спуск – 110 м. 

Ранок теплий, сонячний. Збираємо табір (фото 27) і починаємо останній день 

походу. Проходимо 10 хв. і зустрічаємо прикордонників. Перевірка документів – від 

маршрутної книжки, відряджень, паспортів до всіх свідоцтв про народження. Нарешті 

через 20 хв. продовжуємо рух дорогою вздовж Білої Тиси.  

Привали: бесідка при впадінні потоку Лемський і біля джерела з мінеральної 

водою. Проходимо КПП лісників на околиці села Луги і продовжуємо рух вулицею до 

центру, де і закінчуємо активну частину походу.  Клуб, бібліотека, магазин, лісництво 

– все розмістилися поряд (фото 28).  

Чекаємо автобус і о 14:05 виїжджаємо до Рахова. 

Екскурсія містом, чекання поїзда Рахів – Львів і після 24 години загружаємося до 

вагона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восьмий день, 19 червня. 

00.30 – відправлення поїзда Рахів – Львів. 

08.50 – прибуття до Львова.  

09:30 – 16:00 – екскурсія по Львову 

17:05 – відправлення поїзда Львів – Харків.  

20 червня 

05.40 – прибуття поїзда Львів – Харків у Лубни. 

 

Фото 28. Група біля клубу с. Луги 
автобусна зупинка, 

50 м 

клуб 

магазин 
лісництво 
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7. Краєзнавча робота 
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8. Підсумки, висновки, рекомендації. 

Запланований маршрут група пройшла повністю та без змін. Це свідчить, що при 

плануванні, всі варіанти були прораховані вірно. Всі учасники походу мали достатньо 

високий рівень фізичної, технічної та морально-вольової підготовки. Погодні умови не 

вплинули на план походу та краєзнавчої роботи.  

Цілеспрямована підготовка до походу проводилася протягом навчального року: 

спланували маршрут походу та план краєзнавчих досліджень, проводили тренувальні 

походи по Полтавщині (травень 2014 р, 2 ступінь), брали участь у змаганнях з 

пішохідного туризму.  

Тактично, на нашу думку, маршрут спланований правильно, денні переходи не 

викликали перевантажень організму. Місця ночівель прив’язані до джерел питної 

води. Початковий та кінцевий населені пункти нитки маршруту розташовані на 

залізниці, що знижує витрати і час на під’їзд. Маршрут одночасно цікавий і в 

спортивному та краєзнавчому напрямках. Хоча район часто відвідується туристами, 

тут ще є багато маловідомих цікавинок.  

Необхідно звернути увагу на особисте спорядження. Для руху по маршруту краще 

взуття на товстій підошві. Для руху по заростях жерепу штани та верхній одяг з цупкої 

тканини. Також не завадять сокира. 

Картографічний матеріал в цілому відповідає місцевості. Проблем з 

орієнтуванням не було. Необхідно мати два комплекти картографічного матеріалу у 

прозорій водонепроникаючій упаковці. 

При плануванні організації ночівлі на Чорногірському хребті, необхідно 

врахувати те, що дров там немає. Необхідно мати технічні засоби для приготування 

їжі, або дрова транспортувати з собою. На маршруті на полонинах є можливість 

купити сир, молоко. Є продуктові магазини в с. Дземброня. Всі продукти несли на 

собі. Хліб на перші чотири дні походу закуповували в Ясині. В Дземброні поповнили 

запаси хліба, овочів та цукерок. М'ясні та рибні консерви, перевірені на власному 

досвіді, везли та несли з Лубен. Даний маршрут не можна вважати автономним: 

пройдено селами Бистрець (до магазинів з маршруту близько 1,5 – 2 км) та Дземброня. 

Маршрут походу досить складний. Протяжні та локальні перешкоди досить 

різноманітні і потребують певної технічної підготовки. На нашу думку, маршрут має 

бути цікавим і при подоланні у зворотному напрямку. 

Пам’ятки природи, історії та культури дивіться у краєзнавчій характеристиці 

району походу.  

Необхідно, також завчасно повідомити рятувальний підрозділ про те, що Ви 

плануєте провести в даному районі похід. 

Для зв’язку рекомендуємо пакети КиївСтар та МТС. Транспортне сполучення між 

населеними пунктами регулярне, для під’їзду є можливість замовити приватний 

автотранспорт. 
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9. Додатки.  

 

Додаток 1. 

Адреси та телефони аварійно-рятувальних підрозділів: 

Гірське пошуково-рятувальне відділення, смт Ворохта 

Адреса: 78595 смт Ворохта, вул. Д.Галицького, 41  

Телефони:  (03434)-4-11-49,  

(03434)-4-11-53,  

(097)-266-22-04,  

(067)-342-04-95 

 

Гірське пошуково-рятувальне відділення Говерла, с. Лазещина  

Адреса: 90630 с. Лазещина, урочище Депо  

Телефони:  (03132)-4-40-52,  

(067)-947-14-92  

 

Гірське пошуково-рятувальне відділення, м. Рахів  

Адреса: 90600 м. Рахів, вул. Шевченка, 126  

Телефони:  (03132)-2-10-13,  

(096)-257-08-05  

 

Гірське пошуково-рятувальне відділення, смт Ясіня  

Адреса: 90630 смт Ясіня, Рахівського району, вул. Набережна, 4а  

Телефон:  (03132)-4-23-23,  

(067)-795-74-44  
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Додаток 2. 

Розклад руху пасажирських поїздів * 

по станції Івано-Франківськ 

№ 

поїзда 
Маршрут 

Перiодичнiсть з початкової станції 

маршруту 

Час 

приб. 

Час 

вiдпр. 

217Л Івано-Франківськ - Київ щоденно  22:55 

43Л Івано-Франківськ - Київ цілий рік щоденно  21:55 

143 Івано-Франківськ - Київ цілий рік щоденно  17:02 

608 Івано-Франківськ - Москва щоденно  03:23 

143 Київ - Івано-Франківськ цілий рік щоденно 09:37  

668 Ковель - Чернівці  
по парних, при двох непарних 

28,30,2 
04:17 04:35 

608 Львів - Чернівці цілий рік щоденно 19:53 20:17 

606 Львів - Рахів цілий рік щоденно 18:45 19:10 

371 Могилів - Чернівці 
по парних, при двох непарних 

28,30,2 
08:47 08:59 

59М Москва - Софія щоденно 07:56 07:58 

74 Москва - Івано-Франківськ щоденно 18:45  

136 Одеса - Чернівці 
по непарних , при двох непарних 

29,1,3 
06:12 06:33 

606 Рахів - Львів  цілий рік щоденно 05:15 05:47 

382 Софія - Москва щоденно 21:13 21:16 

136 Чернівці - Одеса  
по парних, при двох непарних 

30,2,4 
18:11 18:20 

608 Чернівці - Львів цілий рік щоденно 02:55 03:23 

372Л Чернівці - Могилів 
по непарних, при двох непарних 

29,31,3 
16:14 16:29 

668 Чернівці - Ковель 
по непарних, при двох непарних 

27,29,1 
23:29 23:39 

по станції Рахів 

606 Львів Рахів цілий рік щоденно 23:44  

606 Рахів Львів  цілий рік щоденно  00:30 

по станції Ясиня 

606 Львів Рахів цілий рік щоденно 22:36 22:38 

606 Рахів Львів  цілий рік щоденно 01:00 01:02 

 

* з сайту Укрзалізниці: http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?station 

 

http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?station=23000&by_station=1&ordrul=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?station=23000&by_station=1&ordrul=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?station=23000&by_station=1&ordrul=2
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?station=23000&by_station=1&ordrul=4
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?station=23000&by_station=1&ordrul=4
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?station=23000&by_station=1&ordrul=5
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?station=23000&by_station=1&ordrul=5
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=43508&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=3289&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=33681&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=44291&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=33680&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=41449&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=933&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=38380&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=46980&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=47053&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=44290&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=30360&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=38381&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=47250&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=47128&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=18160&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=46981&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=41448&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=38380&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=38381&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=38380&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=38381&by_id=1
http://www.uz.gov.ua/passengers/timetables/?station
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Розклад руху приміських поїздів по станціях Ясіня, Рахів* 

 

|ПРИБ. |СТ.|ВІДПР.|         РОЗДІЛЬНІ ПУНКТИ     |ВІДСТ |ПРИБ.|СТ.|ВІДПР.  

-------------------------------------------------------------- --  

Івано-Франківськ – Рахів 

ПОЇЗД №  6404 

     -         -   3.28       ІВАНО-ФРАНКІВСЬК      19.34   -      -   0 км 

    4.41    2    4.43           Надвірна                  18.19    2   18.21  37   

    5.29    2    5.31           Яремче   17.30    2   17.32  63    

    6.12    2    6.14           Ворохта     16.44    2   16.46  89    

    6.27    2    6.29           Вороненкоа    16.30    2   16.32  95    

        -      1     -               З.п. Лазещина                -     1     -   106 

    7.01    2    7.03           Ясіня                        15.53    2   15.55  112   

    7.58    -     -                Рахів                          -         -    14.58  139      

                                            ПОЇЗД №   6404 

 

Коломия – Рахів 

ПОЇЗД №  6441 

     -       -     8.13   Коломия    21.05     -     -   0 км 

    9.36    2   9.38   Яремче    19.39     2   19.41  47    

   10.23   3  10.26      Ворохта      18.46     2   18.48  73    

   10.39   2  10.41             Вороненка    18.31     2   18.33  79    

        -      1     -     З.п. Лазещина      -          2    -   90       

   11.14   2  11.16            Ясіня                                 17.57     2    17.59 96    

   12.16   -     -     Рахів        -          -    17.00  123     

                                                                ПОЇЗД №  6442 

 

Вартість квитка в приміських поїздах 

 Повний Дитячий Студентський 

Коломия – Ворохта 10,00 7,50 5,00 

Івано-Франківськ – Ворохта 11,00 8,26 5,50 

Ясіня – Івано-Франківськ 11,00 8,26 5,50 

Рахів – Івано-Франківськ 11,00 8,26 5,50 

Ясіня – Рахів 5,00 3,76 2,50 

Лазещина – Ясіня 3,00 2,26 1,50 

Ясіня – Ворохта 5,00 3,76 2,50 

 

* з сайту Львівської залізниці: http://railway.lviv.ua/?id=5 

 

 

 

http://railway.lviv.ua/?id=5
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Додаток 3. 

 

Кошторис  витрат на похід 

Вид витрат грн. на групу 

Транспортні витрати 5 670 

Харчування 4 200  

Прохід по заповіднику 114 

Екскурсії у Львові 180 

Медаптечка 76 

Підготовка та ремонт спорядження  250  

Оплата телефону, карт 240 

Всього: 10 730 

на 1 особу 895  
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1. Географічна енциклопедія України, І-ІІІ т. – Київ, видавництво ім. Бажана. 
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2. Географія України. Підручник. / за ред. Масляка. – К., 2001.  

3. Дудка А.П. Звіт про пішохідний похід третьої категорії складності по 

Українських Карпатах 2002 року «Найвищими хребтами Українських Карпат». 

Бібліотека МКК державного центру туризму. 

3. Заповедники Украины и Молдавии. Под. ред. В.Е.Соколова, Е.Е.Сыроечков-

ского, Москва, "Мысль", 1987  
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похід І категорії складності по Лісистих Карпатах (Закарпаття) 2005 року. Бібліотека 

МКК Полтавського ОЦТКУМ. 

6. Полонський М.М. Звіт про пішохідний спортивний туристсько-краєзнавчий 

похід 3 ступеня складності по Чорногорі, 2013 року. Бібліотека МКК ДЮКСОТ 

«Валтекс» 

7. Стойко С.М., Д.С.Саїк, К.А.Татаринов Карпатський заповідник. Ужгород, 

"Карпати", 1982.  

8. Henryk Gasiorowski Przewodnik po Beskidach Wschodnich, T. 1, Ksianznica Atlas, 

S.A. Zjednocz. Zaklady kartogr. i wydawn. T.N.S.W. Lwow – Warszawa 
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10. http://www.photoblog.com/karpatian/2008/01/15/karpaty-wschodnie-w-starej-
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11. http://www.stezhky.org.ua/?m0prm=49 
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