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1. Довідкові дані про туристичний спортивний похід.
1.1. Параметри походу
Вид
туризма

Категория
складності

Гірський

Перша

Протяжність
активної
частини
походу, км
103

Пртяжність днів
Загаль
Ходових дній
на
18

12

Терміни
проведения

13.07-29.07
2018р

1.2. Характеристика району проведения походу.
Верхня Сванетія
Верхня Сванетія (груз. ზემო სვანეთი — Земо-Сванеті) — високогірна долина у верхньому
плині річки Інгурі, розташована між 42°48' і 43°15' півн. широти й між 42°00' і 43°00' сх. довготи й
займає площу 3154 км².
З півночі й сходу Верхню Сванетію облямовує Головний Кавказький хребет з вершинами
Шхельда, Ушба, Тетнульди й ін., по якому проходить кордон Грузії з Росією (Кабардино-Балкарія). З
півдня височіє Сванетський хребет, який примикає безпосередньо до Головного Кавказького хребта й
замикає Верхню Сванетію зі сходу.
Із заходу район відділений хребтом Хурум від Кодорської ущелини.
Верхня Сванетія відома своїми архітектурними скарбами й мальовничими пейзажами.
Виділяються житлові вежі, споруджені головним чином в IX–XII сторіччях. Також збереглися
прадавні кам'яні православні церкви.
Верхня Сванетія була включена в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Сванетія славиться своїми вежами і величними горами. Тут знаходяться такі вершини, як
Ушба і Тетнульд, а кордоном Сванетії є не що інше, як Головний Кавказький Хребет. У Сванетії є
перевали, льодовики, річки та інші перешкоди практично будь-якого рівня складності, що робить
район привабливим для туристів

будь-якого рівня підготовки з будь-якими цілями. Сам район

проведення походу - Верхня Сванетія, розташований безпосередньо на Центральному Кавказі.
В адміністративному плані Верхня Сванетія становить Местійський район регіону Мегрелія й
Верхня Сванетія із центром у смт Местії
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СВАНСЬКИЙ ХРЕБЕТ
Сванетський хребет (груз. სვანეთის ქედი) — гірський хребет на північному заході Грузії.
Назва походить від сванів — субетнічної групи грузинів на заході країни
Це передовий хребет південного схилу гірської системи Великий Кавказ. Сванетські гори
проходять уздовж кордону між регіонами Рача-Лечхумі та Квемо Сванеті і Самегрело-Земо Сванеті.
Також хребет служить вододілом між басейнами річок Інгурі та Цхенісцкалі. Його довжина сягає 85
км. Найвищою вершиною є гора Лайла висотою 4008 м. Хребет складений кварцитами і глинистими
сланцями. Починаючи з висоти 2600 м схили усипані снігом. Площа льодовиків становить близько 30
км². На схилах росте субальпійська і альпійська рослинність. Підніжжя хребта покрите лісами з бука,
ялини та ялиці.
Сванський хребет розділяє Верхню і Нижню Сванетію. Верхня — це високогірна мальовнича
долина, відома не тільки розкішними гірськими пейзажами, а й архітектурними пам'ятками. Тут ще
збереглися вежі IX—XII століть і кам'яні православні церкви

1.3. Докладна нитка маршрута
Заявленний маршрут:
с. Ушгули –л.Шхара(радіально) –с.Ушгулі –с.Іпралі –п.Чхутниери (2744. 1А –
с.Адиші –с.Жабеші –Местія –с.Лазгера –пЧіжді (3097. 1А) –п.Джварі (3472 1Б) –
г.Лайла (4008) –с.Лазгера
Пройденний маршрут:
С. Ушгули –л.Шхара(радіально) –с.Ушгулі –с.Іпралі –п.Чхутниери (2744. 1А –с.Адиші –
с.Жабеші –Местія –с.Лазгера –пЧіжді (3097. 1А) –п.Джварі (3472 1Б) –підніжжя г.Лайла
– с.Лазгера.
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1.4. Дані про участників
Фото

П.І.Б.

Рік
народжен
ня
1969

Обов’язки в
групі.

Туристичний
досвід

Редактор
щоденника

ІІІ У (Кавказ)
І К (Кавказ)

Маркачова
Олена Валеріївна

1981

Завгосп

ІІ У (Кавказ)

Стальницька
Наталія Валеріївна

1989

Фінансист

Шевчук
Віталій
Олександрович

1986

Реммайстер

п.в.д. У Карпати

Скрипник Олександр

1988

Зам по
спорядженню

п.в.д. У Карпати

Євмененко Олена
Олександрівна

1990

Літописець

п.в.д. У Карпати

Кисіль Володимр
Сергійович

1985

Керівник

Мемрук
Віктор Васильович
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І У (Крим)

ІІ У (Кавказ)

2. Организація туристичного спортивного походу
2.1

Загальна ідея походу

Після походу по приказбечью, в 2016 році, було вирішено змінити район і пройти по Сванетії
Цей маршрут сповна дозволяв насолодитися видами на Безенгийскую стіну, вершинами
Тетнульд, Ушба, Ельбрус, льодопадом Адиші і іншими красотами Кавказу, а також величними
сванськими вежами і познайомиться з місцевою культурою. До того ж на маршруті не одноразово
зустрічалися джерела нарзану. Окрім цього район Сванетії дуже зручний в плані під'їздів/від'їздів на
маршрут.
Спочатку планувалося пройти гірський похід 2 к.с., але оскільки в групі не набралось учасників з
досвідом, тому вирішили йти 1 к.с. Щоб на наступні роки, йти в похід більшої категорії складності.

2.2

Особливості підготовки.

Так як в групі були новачки, то в червні був проведений триденний похід по Чорногірському
масиву в Українських Карпатах.
При побудові маршруту використовувалися картографічні роботи М. Голубєва, а також
"генштабовские" топографічні карти масштабу 1: 100 000. Усі питання логістики (під'їзд/від'їзд до точок
старту/фінішу маршруту, закидання, і т.д.) вирішувалося завчасно, з Києва.

Варіанти під'їзду і від'їзду, транспорт, закидання. Обґрунтування вибору
точок початку і кінця походу.
Варіант під’їзду був один, літаком, вибір пав на авіакомпанію Ян Ейєр, квитки купували кожен собі,
п’ятеро учасників летіли до Тбілісі, двоє до Батумі ( ціна туди-сюди, від 4000-5000 грн, в залежності від
дати покупки квитка). З Тбілісі ходить потяг (електричка) до Кутаїсі, відправка в 15.30, прибуття в
20.30. (4 ларі. 1ларі=11 грн) В Кутаїсі нас зустрів знайомий перевізник Елгуджа Долаберідзе (+995 597 44
44 69) , в якого ми заночували, а на другий день відвіз нас до Местії( ціна договірна). По всіх описах,

класичний маршрут в цьому районі починається в Местіїї і закінчується в поселенні Ущгулі, але ж ми
завжди творчо підходили до складання маршруту, і тому рішили, починати в зворотньому напрямку, це
обумовлювалось тим, що в Местії наш похід не закінчувався, а продовжувався, ще на Сванський хребет,
з подоланням двох перевалів, і як бонус планувався вихід, на найвищу точку хребта г.Лайла (4008м). З
Местії до Ушгулі, місцеві перевізники возять за 200 ларі з машини. Після завершення походу в
с.Лазгера місцевий перевізник за 210 ларі відвіз нас до Кобулетті, де ми ще 3 дні були на морі.
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Забезпечення безпеки:
Безпека під час походу забезпечувалася цілим комплексом заходів :
1. Ретельне вивчення маршруту, керівником групи за декількома різними джерелами. Було проведено
безліч консультацій з людьми, які вже здійснювали походи по Сванетії, а також досвідченішими
керівниками.
2. Було продумано і узято в похід якісне командне і особисте спорядження, що дозволяє безпечно
проходити будь-які ділянки рельєфу по маршруту.
3. Пересування кожного учасника в касках і на самостраховці по складному рельєфу. При необхідності
організація одночасної страховки, навішування "перил". Проходження льодовиків з використанням
кішок, закритих льодовиків - в зв'язках.
4. Постійний медичний контроль здоров'я кожного з учасників.
5. Безліч аварійних виходів з маршруту,(див. нижче).
6. Додатково: кожен учасник групи був застрахований

2.3

Аварійні відходи з маршруту.

Заявлена нитка маршруту:
с. Ушгули –л.Шхара(радіально) –с.Ушгулі –с.Іпралі –п.Чхутниери (2744. 1А –с.Адиші –с.Жабеші –
Местія –с.Лазгера –пЧіхді (3097. 1А) –п.Джварі (3472 1Б) –г.Лайла (4008) –с.Лазгера
Маршрут має безліч варіантів відходу (сходження з маршруту), з любого із перерахованих вище
населених пунктів, менше чим за один день, можна доїхати до п.г.т. Местія
Зміни в маршруті
Маршрут був пройдений в повному обсязі з невеликими змінами, які не вплинули на проходження будьяких із запланованих категорійних перешкод.
Після подолання всіх запланованих категорійних перешкод, і достатьнього кілометражу, як бонус
планувалось для учасників з достатнім досвідом, підйом на вершину Лайла (4008 м). Із за різкої зміни
погоди (гроза), дійшли до підніжжя г.Лайла, що не зашкодило на загально заявлений похід 1к.с.

2.4

Відомості про проходження маршруту кожним учасником
Маршрут пройдений всіма учасниками повністю.
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3. Графік руху і технічний звіт
3.1. График руху
Дата

Назва ділянки

Час

Відстань і
перепад
висот

Метео-умови

Опис ділянки

1

3

4

5

6

7

18 км

Погода
мінлива
(хмарно,
періодично
іде дощ)

15.07
1 день

16.07
2 день

с. Ушгулі –
льд.Шхарас.Ушгулі

С.Ушгулі –
с.Іпралі

10:00 – 10:30
10:51 – 11:40
11:55 – 12:35
12:55 – 13:40
14:30 – 15:20
15:30-16.40
16:50- 17:25
09:15-09:45
09.55-10.40
10.55-1150
12.00-12.50
13.00-13.35

2200 – 2623
– 2300

10 км
2300 –
2450

Погода мінлива
(хмарно,
періодично іде
дощ

Група
почала рух від с.Ушгулі в
напрямку
льод.Шхара.(радиально, акліматизація). Травяниста тропа

Від с.Ушгулі іде грунтова дорога, яка , переходить в
травянисту стежку 10-15°

. Температура
18-22 °С

17.07
3 день
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С.Іпралі-пер
Чхутнієрі
(2744 1А)п.н.

7:10 – 7:45
8:05 – 8:10
8:16 – 8:30
8:47 – 9:41
10:07 – 10:59
11:18 – 11:35
11:42 – 12:30
14:00 – 14:40
14:57 – 15:40

10км
2350 –
2744 -2550

Сонячно,
мінлива
хмарність. 2022°С

Від с.Іпралі, травяний склон 5-15°. , через 3 год, поворот на
ліво(по ходу, є знак), і перевальний зліт 250 м, 20-25°. За
перевлом, траверсуюча травянисто-осипна стежка, яка
переходить в криволісся.

П.н.-Адишім-н.
18.07
4 день

19.07
5 день

20,07
6 день
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м.н-Жабешім.н

М.н. -Местія

21.07
7 день

Местія
Дньовка

22.07
8 день

Местія
с.Лазгера

7:10 – 7:58
8:30 – 9:20
9:37 – 10:32
10:50 -11.00
11:15-12:00

6:44 – 7:28
7:44 – 8:39
8:53 – 9:49
10:05 – 10:49
11:06 – 11:51
12:07 – 12:56
13:12 – 14:03

09:00-09:30
09:45-10:00
10:15-11:00
11:15 – 12:00
12-40 -13:30
13:50 – 14:30

10 км
2550 –
2655
Сонячно,
25°С)

Сонячно
(25-. 30°С)

2655 –
– 1600

1600 -1500

∞ км
1500

09:00-09:30
09:45-10:00
10:15-11:00
11:15 – 12:00
12:15 -13:00

Рух групи, по травянистій стежці лісом, до гірськолижного
курорту Тетлунді, далі по узбіччю «бетонки».

13,5 км

11 км

8 км
1500 -1400

Рух групи, з м.н. в брід через річку, потім по травянистій
стежці 10-15°

Сонячно
(25-. 30°С

(

Рух групи по узбіччю «бетонки»

Сонячно
25-. 30°С)

Сонячно
(25-. 27°С)

Рух по узбіччю асфальтної дороги, потім по сільській
дорозі до с.Лазгера

23.07
9 день

24.07
10 день

25.07
11 день

26.07
12 день.
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С.Лазгера -кош 07:00 -07:30
07:45- 08:30
08:45 -09:15
09:30 – 10:00
10:15 -10:45
11:00 – 11:35
11:55 - 12:30
13:30 -14:20
14:30 -15:07
Кош –п.Чіжді 07:00 -07:30
(3097 1А)- п.н 07:45- 08:30
08:45 -09:15
09:30 – 10:00
10:15 -10:45
11:00 – 11:35
11:55 - 12:30

8 км
1400-2600

Сонячно
(20 -23°С)

5 км
2600 -30972800

Сонячно
(17 -22°С)

М.н.-п. Джварі
(3472,1Б)підніжжя
г.Лейла (4008)м.н.

15 км
2800-38002800

М.н –Лазгера

05:20-06:20
06:30-07:00
07:10-07:40
07:50-08:20
08:35- 09:10
09:25-10:15
10:30-11:15
13:20-14:00
14:20 -15:00
15:20-16:30
09:45-10:00
10:15-11:00
11:15 – 12:00
12:15 -13:00

10 км
2800-1400

Сонячно
(15 17°С)

Сонячно
(1823°С)

Від місця ночівлі, рух лісом по дорозі, потім трав’янистою
стежкою по альпійським лукам, 5-15°.

Від коша, по травянисто-осипній стежці10-20°. До пер
Чіжді (3097), потім по осипній стежці спуск 10-15° до м.н.

Рух по осипній стежці, з виходом на сніг і закритий
льдовик 10-15°, повернення тим же шляхом. З виходом на
сніг і льодовик. Рух, з лідорубами і в звязках і касках.

Від місця ночівлі, рух в зворотньому напрямку..

3.2. Картографічний матеріал
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Технічний опис маршруту
День 1. 15.07. с.Ушгулі –л.Шхара-с.Ушгулі 18 км. Група вийшла з с.Ушгулі в напрямку льодовика Шхара по травянистій
дорозі

3
128

Назад рух в зворотньому напрямку
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День 2. 16.07. с.Ушгулі-с.Іпралі 10 км.
Від села Ушгулі, в напрямку с.Іпралі, по правому (оргографічному)(фото 1) берегу р.Інгурі, веде дорога. В центрі Ушгулі
стоїть знак 10км і 8 год, фактично йти 4 години. Проходимо село Іпралі (ф. №2), і стаємо вище (ф.№ 3: 4)
.

Фото №1
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Фото №2

Фото №3
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Фото №4

День 3. 17.07 с.Іпралі – п.Чхутнієрі (2744 1А)-м.н. 10км.
Від села Іпралі, травяниста стежка веде довгою долиною, і через 8 км ( 3 год), стоїть доволі цікавий знак (ф №5) на перевал.
Звідси за 1.5 години виходимо на перевал п.Чхутнієрі (2744 1А) ( фотот 6; 7)

Фото № 5
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Перевал п.Чхутнієрі (2744 1А)
Район
Сванетія

Фото № 6
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Хребет,
масив

Название

Сванский
хребет

Чхутнієрі

Высота
2744 м.

Категорія складності
Лето

Зима

Межсезонье

1А

?

?

Фото№7

Записки і тура на перевалі нема, звідси стежкою по криволісью, виходимо на лівий берег річки Адишчала, де є не великі стоянки.

Звідси в ясну погоду відкривається панорама Безенгійської стіни і льодовика Лардаад
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День 4. 18.07 м.н –Адиші –м.н 10 км
Зранку, поки що річка Адишчала, не набрала води, переходимо вбрід на правий її берег (фото 1). Свани за 10-15 ларі перевозять на конях, далі по
травянистій стежці рухаємось в напрямку с.Адиші. По наближенню до Адиші, відкривається, неймовірний вигляд на Тетлунді (фото 2), і Ушбу (фото
3), а заді Безенгійська стіна.(фото 4)

Фото №1
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Фото №2

Фото№3
Фото №4
Дійшовши до с.Адиші, і травянистою стежкою, вище, (фото 5) через 1 год, є місце біля дерев’яного будиночку ( на мапі позначено як «Кафе»),
стаємо на ночівлю. (фото 6)

Фото № 5
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Фото № 6

День 5. 19.07 м.н –с.Жабеші –м.н. 12 км
З місця ночівлі, продовжуємо рух по травянистій стежці яка переходить в осипну дорогу (фото 1), а далі в «бетонку», в напрямку гірськолижного
курорту Тетлунді. (фото 2), далі по узбіччю асффальтної дороги в напрямку с.м.т. Местія (фото 3), де в лісі біля дороги і витоку води, стаємо на
ночівлю.

Фото № 1

Фото №2

Фото № 3
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День 6. 20.07 м.н –с.м.т. Местія –м.н. 11 км
По узбіччю асфальтної дороги рухаємось до п.г.т. Местія
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День 7. 21.07 с.м.т. Местія (дньовка)
День 8. 22.07 с.м.т. Местія –с.Лазгера 8 км
По узбіччі асфальтної дороги рухаємось 5 км, потім по сільській дорозі, до місця ночівлі. Ночуємо, біля трьох телефонних вишок.(фото 1) В селі
витікає «Нарзан» (фото 2)

Фото №1
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Фото № 2

День9. 23.07 сЛазгера – м.н. 8 км
Від трох телефонних вишок дорога веде лісом (фото 1), що переходить, в альпійські луки і вище коша, біля струмка є місця для стоянок.( фото 3)
Звідси, вже видно перевал Чіжді (3097. 1А) (фото 2)

Фото №1

Фото №2

Фото № 3
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День10. 24.07 м.н. – п.Чіжді (3097 1А) – м.н. 8 км
Район
Сванетія

Хребет,
масив
Сванский
хребет

Название
Чіжді

Высота
3097 м.

Категорія складності
Літо

Зима

Межсезонье

1А

?

?

Від місця ночівлі, по турірованій стежці (фото 1) за 2.5 години виходимо на перевал Чіжді (3097 1А) (фото 2). На перевалі є тур, записки нема,
залишаємо свою,( фото 3) і далі по осипно – травянистій стежці спускаємось 250 м до камяної хижини, де є місця для табору (фото 4). Звідси
відкривається вид на перевал Джварі (фото 5)

Фото № 1
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Фото № 2

Фото № 3

Фото № 4

Фото № 5
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День11. 25.07 м.н. – п. Джварі ( 3472 1Б) –підніжжя гЛейла –м.н. 15 км

Район
Сванетія

Хребет,
масив
Сванский
хребет

Название
Джварі

Высота
3472 м.

Категорія складності
Лето

Зима

Межсезонье

1Б

?

?

Зранку по турірованій тропі по скалистій ділянці до ходимо до снігу і закритого льодовика, де зв’язуємось, одягаєм «кішки» ( фото 1), і продовжуємо
рук по льодовик( фото 2) у. Доходимо до п.Джварі ( до його лівого краю, по ходу) ( фото 3; 4), і далі прямуємо до підніжжя г.Лайла. Об 11 год.
Почалася гроза, і керівником групи, було вирішено спускатись до базового табору.

Фото № 1
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Фото №2

Фото № 3
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Фото №4

4. Висновки і поради проходження маршруту
В цілому похід, це є класична 1, який підійде, як туристам з досвідом, так і тим, які тільки починають
ходити у високі гори. Похід продуманий, так, щоб на початку були не складні локальні перешкоди, а з
часом проходження ускладнювались, що в цілому сприяє спортивному азарту.
Пройдений маршрут по своїй складності відповідає гірському походу першої категорії складності. В
результаті походу група отримала навички пересування крутими трав’янистими, сніговими і осипними
схилами. Група перевірила навички руху в звязках та страховки на снігу в реальних умовах.
В естетичному і пізнавальному плані похід був максимально насиченим, можливості району максимально
використанні. Побудова маршруту дала змогу різнопланово оглянути район походу.

4.1 Кошторис витрат на похід
Смета затрат на одного человека
Наименование
Квитки на літак
Закупка продуктов
Старховки
Трансфер Тбілісі-Местиа-Ушгули
Трансфер Лазгера -Батумі
Інші витрати *
Разом

Разом на группу
29400
грн
6790 грн
1400 грн
294 ларі=3234 грн
210 ларі=2310 грн
70 ларі=770 грн
43904 грн

На 1 чел.
4200 грн

970 грн
200 грн
42 ларі=462 грн
30 ларі=330грн
10 ларі=110 грн
6272 грн

* - витрати на пальне, музеї в Местії, крім особистих трат на морі і дороги до/з аєропорту

Курс на момент розрахунку 1 $ = 27 грн. и 1 лари = 11 грн.
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6. Горный поход III к.с. по Сванетии, июль 2013 г., рук. Трылис В.
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