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1 Довідкові дані про туристський спортивний похід 
 
З 1.05.2020 р. по 8.05.2020 р. групою туристів Туристського клубу «Університет» було 
пройдено гірський похід першої категорії складності, протяжністю 113,3 кілометрів за 8 
ходових днів в районі Карпат. 
 
Заявлений маршрут: 
с.Ясіня- пол. Драгобрат - пол. Свидовець - пер. Близниця через східний відріг(1881м. 1А) – хр. 

Апшинець-  оз. Геришаска - пер. Догяска (1725, 1А) – оз. Апшинець – зв’язка пер. 

Свидовецький Центральний (1632м. 1А) + пер. Турбатський Західний (1560м. 1А) – г. 

Унгаряска 1666м. – г. Темпа 16345м. – г. Стоги 1378м. – с. Усть-Чорна – с.Лопухів – с. Турбат- 

г.Дурня 1705м – г.Гропа 1758м-г.Чорна Клива 1719м- с.Чорна Тиса- с.Ясіня 

 

Пройдений маршрут: 
с.Ясіня- пол. Драгобрат - пол. Свидовець - пер. Близниця через східний відріг(1881м. 1А) – хр. 

Апшинець-  оз. Геришаска - пер. Догяска (1725, 1А) – оз. Апшинець .– г. Унгаряска 1666м. – г. 

Темпа 16345м. – г. Стоги 1378м. – с. Усть-Чорна – с.Лопухів – с. Турбат- г.Дурня 1705м – 

г.Гропа 1758м-  тропа витоки р. Медвідьський- грунтова дорога вздовж р Чорна Тиса.  - 

с.Чорна Тиса- с.Ясіня 

 

Причини зміни маршруту 
 

1. зв’язка пер. Свидовецький Центральний (1632м. 1А) + пер. Турбатський 
Західний (1560м. 1А) вирішили не проходити через погодні умови, напередодні 
ввечері випав свіжий сніг. А в день  штурму був туман, видимість близько 10-15 
м. 

2. відрізок г. Руська –  г. Чорна Клива – с. Чорна Тиса вирішили пройти по 
запасному плану  по лісовозній дорозі вздовж р. Чорна Тиса. Причина густі 
зарослі жерепу. Втрачали багато часу та сил на їх обхід. Тому було вирішено 
спуститися по старій тропі (жовтий маркер ) вздовж р. Медвідьський до стаціонара 
КНУ ім. Шевченка 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Склад групи: 

№ 
п/п 

Прізвище, ім'я, по-
батькові 

Рік 
народж. 

Туристський 
досвід (К, У), 
район СП 

Обов'язки в групі 

1 Дитиненко Олексій 
Олексійович 

27.01.1989 4 ГУ Тянь-Шань Керівник 

2 Юзьков Вадим 
Олександрович 

28.09.1984 немає Хронометрист, фотограф 

3 Ісаєнко Тарас Вікторович 21.06.1981 немає Зав. спорядженням, 
Ремонтник 

4 Калита Олександр 
Олександрович 

01.05.1989 немає зав. харчування 

 
Місцезнаходження звіту - бібліотека Київської обласної маршрутно-кваліфікаційна 
комісії, сайт турклубу «Університет», бібліотека керівника групи. 
 
2 Організація туристського спортивного походу 
 
2.1 Загальна змістовна ідея походу 
Мета походу надання учасникам досвіду проходження категорійних перевалів для 
участі в походах більш високих категорій складності і керівництвом першої. За 
результатами походу група повинна була отримати навички пересування по різним 
типам покриття – трава, мокрий сніг; відпрацювання підйому / спуску в три такти з 
льодорубом та в кішках; пересування по схилах – вверх, вниз, та траверсування і 
звичайно отримання естетичного задоволення від навколишньої природи. 
Регіон вибраний через не популярність у комерції. 
Свидовецький масив є одним з небагатьох в Українських Карпатах (поряд з хребтами 
Мармарош і Чорногора), які мають альпійські льодовикові риси рельєфу, зокрема 
цирки, які асоціюються з "великими горами". Там є схили як дуже великий, так і малої 
крутизни. Навесні, коли на всіх північних і північно-східних схилах Карпат вище 1500м 
в достатній кількості є злежаний сніг, там зовсім не важко знайти гірські перешкоди 
початкових категорій складності, які, в разі їх небезпеки через снігову обстановки, 
легко обходяться шляхами, які не мають категорії складності, а іноді і по 
альтернативним перешкодам з категорією. При цьому до масиву просто добиратися, 
особливо з боку Близниці, він популярний серед туристів, і навіть забезпечений деякої 
туристичною інфраструктурою (турбази «Драгобрат», «Оаза»). Слід пам'ятати про те, 
що в несприятливих погодних умовах (туман, сніг, вітер) виникає небезпека виходу на 
карнизи, тому слід уникати руху по хребту в таких умовах. 
Хребет Чорна Полонина (Братківський)  простягається зиґзаґоподібною лінією з 
північного заходу на південний схід на понад 15 км. Основні вершини хребта: Дурня, 
Гропа, Братківська, Мала Братківська, Руська, Чорна Клева, Чорний Грунь. Є ще 
кілька локальних вершин. Максимальна висота — 1788 м (гора Братківська). 



 

Привершинні схили хребта місцями вкриті кам'яними розсипищами й осипищами. 
Рослинність до висоти 1400—1600 м представлена ялиновими лісами, вище 
криволісся з сосни гірської (жерепу) і полонини. Вершини здебільшого з м'якими 
обрисами. Цим Братківський відрізняється від інших ґорґанських хребтів, наприклад, 
Довбушанки або Синяка, чиї вершини гострі та зі стрімкими схилами. 
Піднятися на Братківський хребет можна з сіл: Бистриця, Лопухів або Чорна Тиса. 
 
 
Підготовка до походу проводилась впродовж п’яти місяців і включала в себе: 

- загальнофізичні і технічні тренування («Зелена стінка», схили Голосіївського 
лісу) 

- перевірка особистого і групового спорядження, визначення його оптимального 
складу; 

- комплектація аптечки,  
- складання розкладки, покупка та фасування продуктів; 
- випуск у МКК. 

 
 
2.3 Варіанти під'їзду та від'їзду, обґрунтування точок початку та кінця маршруту 
 
Оскільки тимчасово не працюють міжміські перевезення, вирішено добиратися на 
власних авто. Для цього МКК порадило закільцювати маршрут. 
Тому стартували з Києва 31 квітня та повернулися 9 травня 
 
2.3 Аварійні виходи з маршруту і його запасні варіанти 
 
Запасний шлях для другої частини Після проходження лісництва Турбат 
продовжувати рухатися по синьому маршруту вздовж річки Турбат (пд - сх напрямку) 
до села Чорна Тиса 
Також є варіант сходження з в. Велика Братківська на ґрунтову дорогу вздовж річки  
Чорна Тиса. 
 
Всі перевали на випадок сильного туману  можна обійти по хребту або  по пологих 
відрогах. 
 
 



 

3 Графік руху і технічний опис маршруту 
 
3.1 Графік руху 
 

Дата День 
походу 

№ 
ділянки 

переходу 
Ділянка шляху (від-до) 

Характер шляху, 
природні перешкоди, 

їх категорійність, 
небезпечні ділянки 

Протяжність 
(км) 

Чистий 
ходовий час 

(год:хв) 

Перепад 
висот (м) Метеоумови Примітка 

01.05.20 1 

1 село Ясіня – Свидовецька 
Буковина 

Ґрунтовка, кам’яниста 
дорога 3 1:10  Ясно, 

безвітряно Вихід з села о 13.45 

2 Свидовецька Буковина – пол. 
Драгобрат Ґрунтовка 3  

1:00 
 Ясно, 

безвітряно  

3 пол. Драгобрат – гірс. курорт 
Драгобрат Ґрунтовка 2 1:10  Хмарно, 

безвітряно  

4 гірс. курорт Драгобрат - 
Верхня межа лісу Ґрунтовка 3 1:10 

 Почав 
моросити 
дощ 

Територія Драгобрат 

5 Верхня межа лісу – пол. 
Свидовець Стежка 3 1:10  хмари, натяк 

на дощ 
Місце ночівлі біля 
джерела 

   Пройдено за день  14 5:30 +945 
-121   

02.05.20 2 

1 пол. Свидовець – оз. Івор  Стежка зі снігом 2 1:00  Ясно Вихід з табору о 9:30 

2 оз. Івор – пер. Близниця через 
східний відріг(1881м. 1А) 

Травянисто сніжний 
схил 1 0:55  Туман  

3 
пер. Близниця через східний 
відріг(1881м. 1А)– оз. 
Геришаска 

Ґрунтова дорога зі 
снігом 9 2:40 

 Хмарно, 
Туман  

   Пройдено за день  13 4:35 +723 
-623   



 

03.05.20 3 

1 оз. Геришаска - пер. Догяска 
(1725, 1А) Сніжний схил - 1:30  Хмарно, Вихід з табору о 8.50 

2 пер. Догяска (1725, 1А)– оз. 
Апшинець 

Ґрунтова дорога зі 
снігом 5 2:20 

 Хмарно, 
Туман  

   Пройдено за день  5 3:50 +234 
-320   

04.05.20 4 

1 Очікуємо погоди     Туман, сніг  

2 оз. Апшинець – г. Темпа Ґрунтова дорога зі 
снігом 11 2:55 

 Хмарно, 
Туман 

Вихід з табору о 
11:25 
 

3 г. Темпа – джерело за г. Стоги Маркована стежка 5 2:35 
 

Ясно  

   Пройдено за день  16 5:30 +1013 
-757   

05.05.20 5 

1 МПН- село Усть Чорна  8 2:40  Ясно Вихід з табору о 
08:40  

2 село Усть Чорна – лісництво 
Кедрин 

Асфальт, Ґрунтова 
дорога 12 4:10 

 
Хмарно, 
моросить 

Відправлення СМС 
до МКК 

   Пройдено за день  20,3 6:50 +524 
-1097   

06.05.20 6 

1 лісництво Кедрин - лісництво 
Усть Турбат Ґрунтова дорога 6 1:50  Хмарно, 

Снігопад 
Вихід з табору о 
09:50 

2 лісництво Усть Турбат – 
вздовж р. Турбаціль Лісовозна дорога 4 1:10  Хмарно, 

Снігопад  

3 Будинок Лісорубів – витік р. р. 
Турбаціль Стежка  2 1:40  Хмарно, 

Снігопад 
Мокра почва, 
багнюка 



 

4 
витік р. р. Турбаціль – хр. 
Чорна Полонина (неподалік 52 
п.с) 

Стежка 2 0:55 
 Хмарно, 

Снігопад 
Рух вздовж старого 
корндргу 

   Пройдено за день  14 5:35 +818 
-333   

07.05.20 7 

1 хр. Чорна Полонина – г.Дурня 
(1705м) Тропа вкрита снігом 4 1:50  Ясно, 

сонячно Вихід з табору о 9:30 

2 г.Дурня -  спуск з г. Мала 
Братківська (біля 40/4 п.с.) Тропа вкрита снігом 7 4:00 

 Хмарно, 
вітер  

   Пройдено за день  11 5:50 +837 
-475   

08.05.20 8 

1 М.п.н. – траверс г. Руська 
(1612м) 

Тропа вкрита снігом, 
рух лісом 2 1:10  Ясно Вихід з табору о 

10:10 

2 траверс г. Руська –  сх. 
притока р.Медвідьський 

рух лісом, сніговий 
схил 2 1:00  Ясно  

3 сх. притока р.Медвідьський -  Стара тропа 5 2:00 
 

Ясно Рух по старому 
жовтому маркеру 

4 Стаціонар КНУ ім. Шевченко – 
с. Чорна Тиса 

Лісовозна дорога, 
асфальт 11 2:20  Ясно, 

сонячно  

   Пройдено за день  20 6:30 +313 
-1169   

          

   Всього за похід  113,30 44:10 +5409 
-4895   



 

3.2 Фотопідтвердження 

 
Фото 1. Вихід на маршрут в с. Ясіня 

  
Фото 2. Гірськолижний курорт Драгобрат, почин. зона сніга 



 

 
Фото 3. Місце першої ночівля, неподалік оз. Івор 

 

 
 

Фото 4. Підйом до перевалу пер. Близниця через східний відріг(1881м. 1А)   



 

 
Фото 5. Група на вершині г. Близниця Велика 1881м  

 

 
  

Фото 6. Рух до пер. Догяска 
 



 

 
Фото 7. Вид на пер. Догяска з місця стоянки 

 
 

Фото 8. Підйом по закріпленій мотузці на пер. Догяска 
 



 

 

 
Фото 9. На вершині г. Геришаска 

 

 
 

Фото 10. Рух до оз. Апшинець 



 

 
 

Фото 11. На г. Білі Криниці 1556 м. 

 
Фото 12. Рух по хр. Бедевляска в бік г. Стоги 1378м. 

 



 

 
Фото 13. В селі Усть Чорна 

 

 
 

Фото 14. Усть Турбат 710 м. 



 

 

 
Фото 15. Біля лісництва Турбат 

 

 
Фото 16. Біля будинка лісників, сходимо з дороги лісовозів, далі тропа вздовж р. 

Турбаціль  
 
 



 

 
 

Фото 17. Рух вздовж р. Турбаціль 
 



 

 
 

Фото 18. Рух по хр. Чорна Полонина, вздовж старого Чехословацько-польського 
кордону 



 

 
 
 

Фото 19. Рух до г.Дурня 
 



 

 
 

Фото 20. Вершина г.Дурня 
 

 
Фото 21. Рух по хребту в напрямку г. Гропа 

 
 



 

 
Фото 22. Рух во  старій тропі від витоки р. Медвідьський 

 
Фото 23. Рух маркованим маршрутом (старий жовтий маркер) вздовж р. 

Медвідьський 



 

 
 
 

Фото 24. Рух маркованим маршрутом (старий жовтий маркер) вздовж р. 
Медвідьський, вихід із зони лісу 

 



 

 
Фото 25.  Рух по лісовозній дорозі вздовж р. Чорна Тиса 

 
Фото 26. Завершення походу в с. Ясіня 

 
 
 
 



 

 
Графік походу з фактичними місцями ночівель 

 
 



 

4 Підсумки туристського спортивного походу, висновки та рекомендації 
 
4.1 Висновки по логістиці 
 
Використовуючи власні авто група комфортно дісталася місця старта. 
 
4.2 Висновки по маршруту 
 

- Рекомендується спускатися з г. Велика Братківська  в пд зх напрямку в бік пер 
Околе (початок витоку р. Чорна Тиса) і далі рухатись в село Чорна Тиса. 
Оскільки подальше пересування по хребту ускладняються великою кількістю 
жерепу. 

- Від вказівника «Під Стогами» див. фото 27, ґрунтова дорога веде вгору на н. 
Стоги , це не вірний шлях. Потрібно траверсувати гору пн зх напрямку 

 
 

 
 

Фото 27. Під Стогами 
 
 

 
 
 
 



 

4.3 Висновки по спорядженню 
 
Тент в травневому поході дуже цінна річ, використовували 4 рази 
 
4.4 Висновки по медицині 
 
Всього за похід було використано: 

- лейкопластир; 
- бинт; 

 
4.5 Висновки по харчуванню 
 
Дуже сподобалися сушені баклажани в каші. 
Раціональне рішення – в обід видавати сир, ковбасу та сало. Учасники які не їдять 
один із продуктів легко міняють на інші продукти. 
 
4.6 Висновки по ремонту 
 
В процесі походу не використовувалися матеріали та інструменти. 
 
4.7 Висновки по фінансам 
 
Витрати по розкладці 511 грн. на людину. 
Витрати на аптечку і ремнабір– 50 грн. на групу, основні матеріали взято з запасів 
керівника. 
Витрати по транспорту  – 860 грн. на людину в обидва боки, власне авто Київ –Ясіня- 
Київ. 
 
5 Додатки 
 
5.1 Перелік групового спорядження 
 

Найменування Кількість Примітка 
Мотузка  2 од. 9 мм, 50 м 
Намет  1 од. 4місний 5,5 кг 
Пальник 1 1 од. Газовий, різьбовий 
Газ 2 Два балона (200 и 400 гр) 
Казан 1 1 од. 4 л 
Казан 2 1 од. 6 л 
Тент 1 од.  
Сокира 1 од.  
Лучкова пилка 1 од.  
Петля 1 од. 120 см 

 
5.2 Рекомендації індивідуальної аптечки 
 

1. Стерильний бинт (бажано в упаковці без зайвого повітря); 



 

2. Льодяники від горла (можна стрепсілс з ледокаїном або ін.); 
3. Помада з SPF (або без); 
4. Еластичний бинт (або специфічний бандаж); 
5. Пластир рулонний (по бажанню ще плюс пластирі в інд. упаковці); 
6. Пігулки для власних хронічних захворювань; 
7. Крем від засмаги. 

 
5.3 Медичний опитувальник 
https://drive.google.com/open?id=1jW1kA2PZfqF747tanUoSzhwkjoClCOkj 
 
5.4 Склад загальної аптечки 
https://drive.google.com/open?id=1xVxyG2yPdsT0a1jJuBshRa9sJ6TezZrf 
 
5.5 Ремнабір 
https://drive.google.com/open?id=1Hmo37pejyZgz_LbPCMhmRUOcFPG4FZlJ 
 
5.6 Розкладка 
https://drive.google.com/open?id=1HLYxAYrMEjad2iDn9M_bSvwmqE_Defgs 
 
5.7 Список джерел інформації, використаної при підготовці походу 
 

1. Гірський похід 1 к.с. по Карпатам Кер. Данилейко. Травень 2010 
https://www.tkg.org.ua/node/24162 

2. Гірський похід 1 к.с. по Карпатам Кер. Саприкін. Травень 2007 
https://www.tkg.org.ua/node/7020 

https://drive.google.com/open?id=1jW1kA2PZfqF747tanUoSzhwkjoClCOkj
https://drive.google.com/open?id=1xVxyG2yPdsT0a1jJuBshRa9sJ6TezZrf
https://drive.google.com/open?id=1Hmo37pejyZgz_LbPCMhmRUOcFPG4FZlJ
https://drive.google.com/open?id=1HLYxAYrMEjad2iDn9M_bSvwmqE_Defgs
https://www.tkg.org.ua/node/24162
https://www.tkg.org.ua/node/7020

