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1. Довідкові дані про подорож
З 31 липня по 19 серпня 2017 р. групою туристів туристичного клубу “Крокус”
національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова в складі 8 чоловік
було проведено гірський похід п’ятої категорії складності в районі масиву ДжаниДжер, центральний Тянь-Шань (Наринська область республіки Киргистан).
Маршрут довжиною 182 км був пройдений групою за 19 днів.
Вид
туризму

Категорія
складності походу

Протяжність активної частини
походу, км

Загальна

п’ята

182

20

гірський

Тривалість
Ходових днів

19

Терміни проведення

31 липня – 19 серпня

Пройдений маршрут включав в себе наступні ділянки:
ущ. Джал-Джир (Джанги-Джер) – ущ. Джиланач – ущ. Кельайрик – оз.
Кєлькудук – пер. Кельайрик (1Б, 4206, п/п) – ущ. Кенсу – пер. Ак-Байтал Зах. (2Б,
4300, п/п) – ущ. Ак-Байтал – пер. Чонтор (3А, 4450, п/п) (пер. Чонтор Пд.) – ущ.
Чонтор – ущ. Чонтор Сх. – пер. Корумду (2А, 4249, п/п) (пер. Корумду Зах.) – ущ.
Корумду-су – пер. Музбулак (3А, 4350, п/п) (пер. Корумду Сх.) – льод. Музбулак –
ущ. Східний Музбулак – ущ. Джал-Джир (Джанги-Джер) – льод. Калин-Тайгак –
пер. Джани-Джер Сх. (2Б, 4535, п/п) – ущ. Карачукур – пер. Карачукур (2А, 4663,
п/п) – пл. Кагалячяп – ущ. Карагермес – оз. Корумду-су – ущ. Аксай – ущ. Кенсу –
ущ. Бельбулак – застава Орто-Кашкасу
назва

1
2
3
4
5
6
7

перевал
перевал
перевал
перевал
перевал
перевал
перевал

Кельайрик
Ак-Байтал Західний
Чонтор (Чонтор Пд.*)
Корумду (Корумду Зах.*)
Музбалак (Корумду Сх.*)
Джани-Джер Східний
Карачукур

категорія

висота (м)
по GPS

1Б
2Б
3А
2А
3А
2Б
2А

4206
4325
4450
4249
4350
4535
4663

першопро
ходження

так
так
так
так
так
так
так

сніжно-осипний
сніжно-осипний
скельно-льодовий
сніжно-осипний
скельно-льодовий
сніжний
сніжно-осипний

* - початкова (робоча) назва

Заявлений маршрут:
ущ. Джал-Джир (Джанги-Джер) – ущ. Джиланач – ущ. Кельайрик – оз.
Кєлькудук – пер. Кельайрик (2А, 4320) – ущ. Кенсу – пер. Ак-Байтал Зах. (2А,
4300) – уш. Ак-Байтал – пер. Чонтор Пд. (2Б, 4450)* – ущ. Чонтор – ущ.
Чонтор Сх. – пер. Корумду Зах. (2А, 4250)* – ущ. Корумду-су – пер. Корумду Сх.
(3А, 4350)* – льод. Музбулак – ущ. Східний Музбулак – пер Кентор Пд. (3А,
4600) – ущ. Джал-Джир (Джанги-Джер) – пер. Джани-Джер (3А, 4800) – ущ.
Карачукур – пер. Карачукур (2А, 4620) – пл. Кагалячяп – ущ. Карагермес – оз.
Корумду-су – ущ. Аксай – ущ. Кенсу – ущ. Бельбулак – застава Орто-Кашкасу
* - початкова (робоча) назва
По факту проходження складність перевалів Чонтор (Чонтор Пд.) та Музбулак
(Корумду Сх.) – (3А), попередня оцінка (2Б). Складність перевалу Ак-Байтал Зах.
(2Б), попередня оцінка (2А). Складність перевалу Кельайрик (1Б), попередня оцінка
(2А).

Зміни до заявленого маршруту:
Запланований для проходження перевал Кентор Пд. (3А, 46000) був виключений
із зв’язку з поганими погодними умовами: сильна хмарність, туман та сніг. З
аналогічних причин проходження перевалу Джани-Джер (3А, 4800) було замінено
на проходження більш простого перевалу Джани-Джер Сх. (2Б, 4535).
На маршрут групу випустила Київська міська МКК.
Шифр МКК 126-00-55554200.
Група пройшла маршрут в складі, наведеному в табл.1.
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табл. 1.
№
п/п

прізвище, ім”я,
побатькові

1. Клипач

Олександр
Миколайович

2. Жванко

5

Склад групи.
туристичний досвід

обов’язки в групі

V (К) Центр. Тянь-Шань
(Ак-Шийрак)
V (К) Центр. Тянь-Шань
(Інильчек)
V (К) Центр. Тавр
V (К) Качкар

керівник

V (У) Качкар

в.о. лікаря

Арсентій
Валерійович

3. Лузанчук

Юлія
Валентинівна

4. Макаренко

V (У) Центр. Тянь-Шань
(Інильчек)
V (У) Центр. Тянь-Шань
(Ак-Шийрак)
V (У) Центр. Тавр
V (У) Памір
V (У) Качкар

фінансист

IV (У) Качкар

хронометрист

VI (У) Алтай
VI (У) Центр. Кавказ
V (У) Центр. Тянь-Шань
(Інильчек)
V (У) Центр. Тавр
V (У) Качкар

ремонтник
фотограф

V (У) Качкар

завгосп

Анастасія
Ігорівна

5. Морозов

Юрій
В'ячеславович

6. Приймачек

Павло
Володимирович

7. Стахів

Христина
Ярославівна

8. Неділько

Олександр
Миколайович

V (У) Центр. Тянь-Шань
(Ак-Шийрак)
V (У) Центр. Тавр
(Аладаглар)

2. Організація туристського спортивного походу
2.1. Загальна ідея та підготовка до походу
Метою експедиції на хребет Джани-Джер було вивчення туристичнорекреаційних ресурсів району, який до цього часу практично не відвідувався
туристами і альпіністами. До 2017 року в районі не було проведено жодного
спортивного туристського походу. Частково район було досліджено в кільцевому
маршруті походу IV кс у 2009 році[1] (кер. Супонніков Д. О). В рамках походу
планувалося вивчити кілька долин масиву Джани-Джер, пройти перевали основного
вододільного хребта та декількох північних і південних відрогів.
Головним завданням запланованого походу було дослідити доступність і
спортивно-туристський потенціал району Джани-Джер з можливістю побудови
маршрутів для гірських походів 5 к.с.
Підготовка групи до походу розпочалась безпосередньо з вересня 2016 року.
Вона включала:
- регулярні тренування з загальної фізичної підготовки – 2 тренування на
тиждень (спорткомплекс НПУ ім. М. П. Драгоманова, стадіон Дарниця),
- технічну підготовку (скельний кар’єр м. Коростишів; скельні полігони Денеші
та Буки, урвище с. Малі Безрадичі).
Оскільки на першопроходженнях перевалів могли трапитися складні скельні
ділянки, велику увагу було приділено скельній підготовці. Крім цього, кістяк групи
брав участь у минулорічному поході V к.сл. по Качкару, який також включав у себе
складні скельні перешкоди.
На маршруті використовувались векторні мапи для GPSGarmin. Розробка треку
маршруту для GPS, тактичних схем проходження перевалів, визначення місць
ночівлі проводились за тривимірною мапою GoogleEarth та мапами програми
SASПланета (SAS.Planet.Release.160707) – карта України та Білорусії (Візіком) з
шаром
Mapsurfer
(контури
висот
OpenMapSurfer),
OSMOpenTopoMap,
GoogleЛандшафт, GenshtabTopoMap, супутниковими фотографіями ресурсу
TerraServer [3].
2.2. Район подорожі
Південний схід Наринської області Киргизії. Тут, по кордону з Китаєм, проходить
хребет Кок-Шаал-Тау. Це найвищий хребет Тянь-Шаню й одночасно
найпівденніший, що відокремлює всю гірську систему від пустелі Такла-Макан.
Найвища ділянка хребта протяжністю 70 км розташована між наскрізними
долинами річок Кок-Шаал і Чон-Узень-Гуш. Тут розташовані піки Данкова (5982),
Космос (5940) і Кизил-Аскер (5842). Ак-Сайський вузол зледеніння (153 льодовики
загальною площею 443 кв. км) - один з найбільших на Тянь-Шані. Трохи північніше,
вже в межах Іссик-Кульської області, розкинуті щупальця масиву Борколдой.
Тут же знаходиться велике плато Кагалячап (Аксайська долина), що лежить у
підніжжі Кок-Шаалу. Ця долина дає початок трьом річкам: Узенгікуш, Аксай і КараЧукур. Перші дві річки, прориваючи високі хребти, йдуть у Китай, з'єднуючись з
водами Тариму, і пізніше зникають в спекотних пісках пустелі Такла-Макан. КараЧукур, зливаючись з річкою Джагалмай, впадає в Нарин, який, у свою чергу, живить
далеку Сир-Дар'ю. На північний захід від перевалу Кубергенти – центральної
частини плато Кагалячап – йде на захід 70-кілометровий хребет Джани-Джер
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(Мал. 1, Мал. 2). Хребет Джани-Джер знаходиться на північ від Кок-Шаал-Тау,
розділяючи долини річок Ат-баши й Аксай.
Географічно всі три хребти відносяться до Внутрішнього Тянь-Шаню,
адміністративно – до Іссик-Кульської області й Атбашинского району Наринської
області Республіки Киргизстан.
Район дикий і безлюдний. По хребтах зустрічаються табуни козерогів.
Автономія тут куди більша, ніж у районі льодовиків Північного та Південного
Інильчеку. При цьому, незважаючи на скромніші розміри льодовиків, загальний
масштаб гір зберігається. Стежки практично відсутні.
Незважаючи на свою географічну значущість, район через довготривалу
обмеженість у зв’язку зі статусом прикордонної зони й важку транспортну
доступність до цього часу є маловивченими, і його рідко відвідують спортивні
туристські групи.

хребет Джани-Джер

Мал. 1. Хребет Джани-Джер на мапі Киргистану.
8

початок маршруту

застава Орто-Кашкасу

дивись мапу району подорожі

9

Мал. 2. Хребет Джани-Джер.
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2.3. Транспорт
Найближчі до району подорожі аеропорти – в місті Бішкек – (Республіка
Киргизія) та Алмати – (Казахстан). Далі автобусом через Нарин (Киргизія) на старт
маршруту.
З Києва до Алмати є прямі рейси українського МАУ (www.flyuia.com/ua/mainukraine.html) та казахського AirAstana авіаперевізників.
Ми знайшли ще один вигідний варіант і скористалися авіаперевізником Belavia
(https://belavia.by/home/), який виконує прямі рейси з Мінська до Алмати (туди). На
час придбання квитків вартість тут була найнижча. Назад летіли прямим рейсом
МАУ Алмати-Київ (аеропорт Бориспіль).
маршрут
Мінськ – Алмати

рейс
B2-767

дні польотів
136

Алмати – Київ

PS-538

1234567

час вильоту-прильоту (місцевий)
20:15 – 03:55
05:00 – 08:35

Авіаквитки було придбано заздалегідь – 21 квітня 2017 р. В літаку з собою
дозволяється провозити безкоштовно до 20 кг багажу та до 8 кг ручної поклажі –
(Belavia) та до 23 кг багажу + до 7 кг ручної поклажі (МАУ).
Отже на початок маршруту ми добирались таким чином:
маршрут

дата

Київ – Мінськ
Мінськ (автовокзал) – аеропорт “Мінск”
аеропорт “Мінск” – аеропорт “Алмати”
аеропорт “Алмати” – кордон “Кара-Су”
– м. Нарин – Босого – початок маршруту

29.07
29.07
29.07
30.07

час
відправлення
02:10 – 13:44
15:00 – 16:00
20:15 – 03:55
05:30 – 20:45

вид транспорту
потяг
рейсовий автобус
літак
мікроавтобус,
трансфер*

*- перевізника знайшли заздалегідь: Фірма ITC Asia Mountains (asiamountains.net)
Евгенія (менеджер).
Email: office@asiamountains.net
Тел.: +996703003143
Автобус: Mercedes Sprinter на 17 місць
Виїзд з району подорожі:
маршрут
Прикордонна застава “ОртоКашкасу” –
кордон (Ак-Жол) – аеропорт “Алмати”
аеропорт “Алмати” – аеропорт
Бориспіль

дата
19.08

час
16:00 – 03:00*

вид транспорту
мікроавтобус,
трансфер

21.07

05:00 – 08:35

літак

* – наступний день (час вильоту/прильоту - місцевий).
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2.3.1 Альтернативні авіаперевізники
Air Astana
маршрут
Київ (KBP) – Алмати (ALA)

рейс
KC-406

дні польотів
1234567

час вильоту – прильоту (місцевий)
13:40 – 21:30

Алмати (ALA) – Київ (KBP)
KC-405
1234567
Ціна квитка включає до 20 кг багажу, до 8 кг ручна поклажа
_______
Ціна в обидва боки 10 800 грн.

10:20 – 12:40

Turkish Airlines
Маршрут
Київ (KBP) – Стамбул (IST)
– Бішкек (FRU)

рейс

дні польотів

час вильоту-прильоту (місцевий)

TK-460

1234567

21:20 – 08:45*

Бішкек (FRU) – Стамбул
TK-349
1234567
(IST) – Київ (KBP)
* - наступний день
______
Рейс з пересадкою в Стамбулі (Туреччина), без зміни аеропорту.
Ціна квитка включає до 20 кг багажу + 8 кг ручна поклажа
Ціна в обидва боки 12 100 грн.

06:50 – 19:50

Траса від казахсько-киргизького кордону (застава Карасу) до міста Нарин
відмінної якості, рівня європейського автобану, від Нарину до Босого – ґрунтова
жорстка дорога. Ми вибирали транспорт за критеріями прохідності автомобіля та
цін на них. В основному всі турфірми пропонують міні-буси на 14-17 чоловік з
багажем, але не всі гарантували, що зможуть довезти до початкової точки маршруту.
Гарантію давали перевізники, які везуть на позашляховиках (по 4 чоловіки). Для
нашої групи із 8 чоловік потрібно було два позашляховики. Врахувавши вартість
двох машин, ми відмовились і пішли на ризик, вибравши міні-бус. Після довгих
перемовин з різними туроператорами ми зрозуміли, що перевізники не володіють
інформацією про стан доріг у районі початку та кінця маршруту. Фірма
«ITCAsiaMountains» взяла на себе зобов’язання довести нас до кишлаку Босого і ще
30 км по невідомій умовній дорозі, яку видно дуже слабко на супутникових знімках.
Водії нас зустріли в аеропорту о четвертій ранку, і ми виїхали в напрямку кордону
Казахстан – Киргизстан (пропускний пункт “Кара-Су”) – 240 км. Пройшовши
кордон (о 9:50 ранку), одразу вирушили до міста Нарин (290 км), через міста:
Токмок – Кемін – Кочкор. О 18:00 прибули в Нарин, зустрілися з людиною, яка
оформлювала нам перепустки в прикордонну зону, забрали їх та не гаючи часу
вирушили в бік Босого (60 км), через кишлак Ак-Муз. Від Босого ми проїхали 15 км
ущелиною Ат-Баши до злиття річок Улан та Ат-Баши та Джал-Джир. На місце
висадки на лівому березі річки Джал-Джир (N41°18'21.2", E76°42'25.3) ми прибули о
20:45 вечора того ж дня.
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2.3.2 Альтернативні автоперевізники
Asia Expeditions
General manager – Arlan Kharov
720001, 26a, Logvinenko str. - Kievskaya str.
Bishkek, Kyrgyz Republic
tel. (office):(+996 700) 60 20 90
mob.: (+996 553) 88 01 98
E-mail :info@asia-expeditions.net
Skype: balkyztravel1
www.asia-expeditions.net
Автобус: Mercedes Sprinter на 17 місць
800$ в обидва боки з автобусу від кордону.
2. AK-SAI TRAVEL
Ibraimova str. 113/2
720021, Bishkek
Kyrgyzstan
Tel.: +996-312-90-16-16
Fax: +996-312-90-93-57
e-mail: info@ak-sai.com
www.ak-sai.com
www.mice.kg
Автобус: Mercedes Sprinter на 17 місць
3. Олексій Дроздов (приватна особа)
alexdrosd@gmail.com
2 джипа по 4 чол. На машину.
Може завести на плато Кагалячап.
800$ = 2 машини. В бік сторону. (Везе тільки від кордону)
4. Равіль Теміргалієв
info_trips@mail.ru
Мінібус
1.

2.3.3 Перепустки.
Кінець маршруту проходить через прикордонну зону з Китаєм, а саме, плато
Кагалячап, тому треба заздалегідь оформити перепустки в прикордонну зону. На
виїзді проходили три прикордонні застави: Орто-Кашкасу, на дорозі Босого –Кельсу та на перевалі “Кінда”.
Оформлення перепусток почалось за 2 місяці до від’їзду. Для оформлення
перепусток скористалися фірмою “KubatTour”, яка знаходиться в місті Нарин. Ціна
перепустки на одну людину коштувала 25$ по повній передоплаті.
Абдилдаєв Кубат Абдивалієвіч (директор).
Email: kubat-tour@mail.ru
Тел.: +996772689262
Загалом, всі основні перевізники займаються і перепустками також. Якщо
раніше замовляти – ціна буде нижчою.
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1 ущ. Джал-Джир – ущ. Кельайрик –

01.08

2

02.08

3

03.08

4

04.08

5

05.08

6

06.08

7

07.08

8

08.08

9

09.08 10

10.08 11

11.08 12

12.08 13

оз. Кєлькудук (41°14'54.09",
76°50'20.14")
оз. Кєлькудук – ущ. Кельайрик –
м.н. (41°12'58.13", 76°51'28.98")
ущ. Кельайрик – пер. Кельайрик
(1Б, 4206) (41°12'45.47",
76°51'57.47") – ущ. Кенсу, м.н.
(41°12'20,97", 76°55'19,88")
ущ. Кенсу – м.н.
(41°12'28,57",76°57'16,01")
ущ. Кенсу – пер. Ак-Байтал Зах.
(2Б, 4325) (41°12'30,36",
76°57'49,51") – ущ. Ак-Байтал –
м.н. (41°12'17,35", 76°59'55,10")
ущ. Ак-Байтал – м.н. (41°13'47,50",
77°02'25,5)
м.н. – пер. Чонтор (3А, 4450)
(41°13'45,67", 77°02'53,83") – м.н.
(41°13'51,00", 77°03'06,72")
м.н. – ущ. Чонтор – ущ. Чонтор
Сх. – м.н. (41°14'45,86",
77°06'12,15")
ущ. Чонтор Сх. – пер. Корумду
(2А, 4249) (41°14'19,16",
77°06'50,90") – ущ. Корумду-су –
м.н. (41°13'41,61", 77°08'41,95")
днівка, за метеоумовами
сильний снігопад в першій
половині дня
ущ. Корумду-су – пер. Музбулак
(3А, 4350) (41°14'35,66",
77°09'50,36") – м.н. (41°14'38,06",
77°09'57,86")
м.н. – ущ. Сх. Музбулак – ущ.
Джал-Джир – м.н. (41°18'13,85",
77°08'47,66")
ущ. Джал-Джир – м.н.
(41°18'02,05", 77°17'11,91")

13.08 14 м.н. – ущ. Джал-Джир – м.н.

час в
час
висота
дорозі
зупинки
ЧХЧ
сніда виходу
ночівлі
на
(гг:хв)
(гг:хв)
нку
на
(м)
маршрут ночівлю

20,0 7:10

8:00

8:20

12:30 19:00 3454

6:30 5:30

5,5

6:00

7:00

7:15

8:40

15:00 3901

5:00 3:45

11,0 6:00

6:20

6:40

8:15

18:55 3607 10:40 8:00

6,0

7:30

8:00

8:15

9:10

14:45 3960

5:35 3:40

6,0

6:00

6:45

7:15

8:45

18:35 3600

9:50 8:15

9,0

5:30

6:00

6:50

8:00

14:50 4141

6:50 4:40

2,0

5:40

6:00

6:35

8:00

17:45 4230

9:45 8:10

11,5 5:30

6:00

6:45

8:00

18:50 3855 10:50 8:45

8,0

5:30

6:00

7:05

8:30

18:15 3800

0,0

7:00

7:00

7:45

3,0

5:00

5:15

6:00

7:15

18:45 4181 11:30 10:00

11,0 6:00

6:30

7:25

8:45

19:05 3373 10:20 8:05

17,5 6:00

6:00

6:50

8:00

17:30 3754

9:30 6:55

5,0

6:00

6:30

7:20

8:20

13:50 4203

4:55 3:20

6:00

6:30

9:00 10:30

20:20 4232

9:50 9:20

6:00

6:00

6:45

14:30 4226

6:30 4:40

км

(41°16'35,15", 77°18'32,80")
14.08 15 ущ. Джал-Джир – пер. Джани2,5
Джер Сх. (2Б, 4535) (41°16'12,27",
77°18'57,68) – ущ. Карачукур – м.н.
(41°15'40,10", 77°19'12,39")
15.08 16 ущ. Карачукур – м.н. (41°14'44,27", 6,5
77°17'21,91")

9:45 6:25

3800

8:00

погода

ділянка шляху (від -до)

час

групи

31.07

час підйому
чергових

Дата

день шляху

3. Узагальнена інформація про проходження маршруту

час підйому

16.08 17 ущ. Карачукур – пер. Карачукур

8,5

сніда
нку

6:00

6:10

6:45

8:20

17:35 3765

9:15 6:35

6:10

6:40

8:20

17:50 3468

9:20 5:28

6:00

6:45

8:15

13:45 3391

5:30 3:47

7:00

7:35 13:30

16:45

3:15 2:55

(2А, 4663) (41°14'17,34",
77°17'09,81") – пл. Кагалячяп – м.н.
(41°12'10,58", 77°17'56,70")
17.08 18 м.н. – ущ. Карагермес – оз.
22,0 6:00
Корумду-су, м.н. (41°09'10,46",
77°05'00,50")
18.08 19 оз. Корумду-су – ущ. Аксай – ущ.
14,0 5:40
Кенсу – м.н. (41°07'50,14",
76°57'01,89")
19.07 20 м.н. – ущ. Бельбулак – застава
12,0 6:40
Орто-Кашкасу (41°06'41,61",
76°47'47,94")

погода

км

час в
час
висота
виходу зупинки ночівлі дорозі ЧХЧ
на
(гг:хв)
на
(м) (гг:хв)
ночівлю
маршрут

групи

ділянка шляху (від -до)

час

чергових

Дата

день шляху

14

15

Всього днів
Пройдено відстань
Середня швидкість руху

20
182 км
1.18 км/год

Час в дорозі

152 год 30 хв

Чистий ходовий час (ЧХЧ)

116 год 25 хв

Час затрачений на технічну
роботу (включено до ЧХЧ)
Час затрачений на “обробку”
перевалу

38 год 15 хв
15 год 45 хв

Сумарний перепад висот
набрано
скинуто
Середня висота ночівлі
Всього ночівель
ночівель на снігу

11 636 м
5 983 м
5 653 м
3 839 м
20
2

Навішено перил на підйом
Навішено перил на спуск
Всього
Пройдено всього перевалів:

32 (по 50 м) = 1 600 м
27 (по 50 м) = 1 350 м
59 (по 50 м) = 2 950 м
-7
-2
-2
-2
-1

3А
2Б
2А
1Б

4. Графік руху
день
шляху

1

дата

№
ділянки
денного
переходу

31.07 1
2
3
4

ділянка шляху (від - до)

ущ. Джал-Джир – ущ. Арчали
ущ. Арчали – ущ. Джиланач
ущ. Джиланач – ущ. Кельайрик
ущ. Кельайрик – оз. Кєлькудук (41°14'54.09",
76°50'20.14")

2

01.08 1

оз. Кєлькудук – м.н. (41°12'58.13", 76°51'28.98")

3

02.08 1

ущ. Кельайрик – пер. Кельайрик (1Б, 4206)
(41°12'45.47", 76°51'57.47")
пер. Кельайрик (1Б, 4206) – правий приток р.
Кенсу
правий приток – ущ. Кенсу
ущ. Кенсу – м.н. (41°12'20,97", 76°55'19,88")

2
3
4
4

03.08 1
2
3

5

04.08 1
2
3

6

05.08 1
2
3

ущ. Кенсу – ліва притока р. Кенсу
ліва притока – початок підйому (41°12'22,32",
76°56'40,41"
початок підйому – м.н. (41°12'20,97", 76°55'19,88")
ущ. Кенсу – пер. Ак-Байтал Зах. (2Б, 4325)
(41°12'30,36", 76°57'49,51" 76°57'49,51")
пер. Ак-Байтал Зах. (2Б, 4300) – права притока р.
Ак-Байтал (41°12'24,18", 76°58'37,63")
права притока р. Ак-Байтал – ущ. Ак-Байтал, м.н.
(41°12'17,35", 76°59'55,10")
ущ. Ак-Байтал – поворот від річки (Фото 30,
41°13'49,91", 77°01'12,89")
поворот від річки – оз. Ак-Байтал
оз. Ак-Байтал – м.н. (41°13'47,50", 77°02'25,5)

протяжність
(км)

2,5
8,5
3,0
6,0
20,0
5,5
5,5
1,0
2,0
4,0
4,0
11,0
2,5
2,5

чистий
ходовий
час
(год:хв)

0:35
2:15
0:50
1:50

характер шляху, природні
перешкоди
(небезпечні ділянки)

показники GPS
метео
умови

набрано
(м)

скинуто
(м)

+780

-350

+450

-8

примітка

трава
каміння, трава
каміння, трава
трава

5:30
3:45 трава, каміння
3:45
3:00 осип

5 мотузок на
підйом

2:30 осип, трава
1:20
1:10
8:00
1:00
1:30

каміння, трава
трава
+272

-622

+435

-84

трава, осип
трава, осип

1:10 осип
3:40
6:00 мілкий осип, скелі

3,5

1:35 зруйновані скелі, осип

1,5

0:40 каміння, трава

6,0
5,5

8:15
1:50 трава, каміння

2,0
1,5
9,0

0:50 трава, каміння
2:00 каміння, осип
4:40

4 мотузки
на підйом
4 мотузки
на спуск
+461

-809

+613

-77

16

1,0
6,0
1,0

день
шляху

7

дата

№
ділянки
денного
переходу

06.08 1
2

8

07.08 1
2
3

9

08.08 1
2
3

ділянка шляху (від - до)

м.н. – пер. Чонтор (3А, 4450) (41°13'45,67",
77°02'53,83")
пер. Чонтор (3А, 4450) – м.н. (41°13'51,00",
77°03'06,72")

м.н. – ущ. Чонтор (41°14'02,71", 77°03'41,29")(Фото
52)
ущ. Чонтор – ущ. Чонтор Сх.
ущ. Чонтор Сх. – м.н. (41°14'45,86", 77°06'12,15")
ущ. Чонтор Сх. – пер. Корумду (2А, 4249)
(41°14'19,16", 77°06'50,90")
пер. Корумду (2А, 4249) – гирло притоку з-під пер.
Кічіне Музбулак (41°13'49,62", 77°07'55,12")
гирло притоку – м.н. (41°13'41,61", 77°08'41,95")

10 09.08 1

11 10.08 1
2

протяжність
(км)

1,5

2
3

характер шляху, природні
перешкоди
(небезпечні ділянки)

0,5

4:00 середній осип, сніжник,
лід
4:10 льодовик

2,0

8:10

1,5

5:15 лід, скелі, осип

6,0
4,0
11,5
3,0

1:30 каміння, трава
2:00 трава
8:45
4:25 осип, зруйновані скелі

3,5

1:20 осип, зруйновані скелі

1,5
8,0

0:40 мілкий осип,каміння
6:25

2,5

2:30 каміння, осип,
зруйновані скелі
7:30 лід, скелі

показники GPS
метео
умови

набрано
(м)

примітка

скинуто
(м)

+390

-348

+651

-977

6 мотузок на
підйом
6 мотузок на
на спуск
ночівля на
скельній
полиці
4 мотузки
на спуск

5 мотузок на
підйом

+564

-634

днівка

ущ. Корумду-су – пер. Музбулак (3А, 4373)
(41°14'35,66", 77°09'50,36")
пер. Музбулак (3А, 4373) – м.н. (41°14'38,06",
77°09'57,86")

0,5

3,0
12 11.08 1

чистий
ходовий
час
(год:хв)

10:00

м.н. – бічна морена

0,7

5:00 скелі, лід

бічна морена – злиття р. Музбулак та р. Музбулак
Східний (41°17'06,43", 77°09'01,66")
злиття – м.н. ущ. Джал-Джир (41°18'13,85",
77°08'47,66")

7,6

2:15 лід, морена

2,7

0:50 каміння, трава
8:05

+560

-314

+93

-950

ночівля на
ск. полиці
6 мотузки
на спуск

17

11,0

4 мотузки
на підйом
6 мотузок на
спуск

день
шляху

дата

№
ділянки
денного
переходу

13 12.08 1
2

протяжність
(км)

ділянка шляху (від - до)

м.н. – ур. Булюкташ (41°19'11,14", 77°11'41,54")
ур. Булюкташ – р. Кентор

3

р. Кентор – м.н. (41°18'02,05", 77°17'11,91")

14 13.08 1
2

м.н. – льодовик Джал-Джир
льодовик – м.н. (41°16'35,15", 77°18'32,80")

15 14.08 1

м.н. – пер. Джани-Джер Сх. (2Б, 4535)
(41°16'12,27", 77°18'57,68)
пер. Джани-Джер Сх. (2Б, 4535) – скельний
гребінь (41°16'00,19", 77°19'11,45")
скельний гребінь – м.н. (41°15'40,10", 77°19'12,39")

16 15.08 1

17 16.08 1
2
18 17.07 1
19 18.08 1
20 19.08 1

6,0
4,0
7,5
17,5
2,0
3,0

чистий
ходовий
час
(год:хв)

характер шляху, природні
перешкоди
(небезпечні ділянки)

0,9

м.н. – ущ. Карачукур

0,5
2,7
2,0

0:20 середній та мілкий осип
9:20
2:15 каньйон, осип

ущ. Карачукур – м.н. (41°14'44,27", 77°17'21,91")

4,5

2:25 каміння, льодовик

6,5
1,5

4:40
3:50 льодовик, сніг

7,0
8,5
23

2:45 середній та мілкий
осип, каміння
6:35
5:28 дорога

23
14
14
12
12

м.н. – пер. Карачукур (2А, 4663) (41°14'17,34",
77°17'09,81")
пер. Карачукур (2А, 4663) – пл. Кагалячяп, м.н.
(41°123'10,58", 77°17'56,70")
м.н. – ущ. Карагермес – оз. Корумду-су, м.н.
(41°09'10,46", 77°05'00,50")
оз. Корумду-су – ущ. Аксай – ущ. Кенсу – м.н.
(41°07'50,14", 76°57'01,89")
м.н. – ущ. Бельбулак – застава Орто-Кашкасу

всього

182

набрано
(м)

скинуто
(м)

+449

-99

+481

-28

примітка

2:00 каміння, трава
1:30 каміння
3:25 каміння
6:55
1:20 каміння, морена
2:00 відкритий льодовик,
сніг, закритий льодовик
3:20
8:30 закритий льодовик, сніг,
скелі
0:30 середній осип, сніжник

5,0
1,1

показники GPS
метео
умови

4 мотузки
на підйом

+388

-348
1 мотузка на
спуск

+409

-336
4 мотузки
на підйом
вздовж
річки

+21

-907

5:28
3:47 дорога

+85

-409

3:47
2:55 дорога
2:55

+136

-205

+217

-312

116:25
-7 469
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перепад висот по GPS +7 067

4400

4200

пер Джани-Джер Сх. (2Б)

пер Музбулак (3А)

пер Корумду (2А)

пер Ак-Байтал Зах. (2Б)

пер Кєльайрик (1Б)

4600

пер Чонтор (3А)

5000

4800

пер Карачукур (2А)

5. Висотний графік

7.08
13.08

11.08

6.08

14.08 15.08

4000
4.08

2.08

8.08

3800

9.08 –
10.08

3600

16.08

5.08

3.08

17.08

1.08

3400

18.08

12.08

3200
31.07
заст. Орто-Кашкасу

3000
0

4,5

10

13,5

20

24

30

33,5

40

42,5

50

60

70

68

80

77

90

91,5

100

102,5

110

113

120

Сумарний перепад висот: 11 636 м, - (5 983 м набрано, 5 653 м скинуто);

130

140

150

145

160

170

180

Середня висота ночівлі: 3 839 м.
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6.1. Перевал Кельайрик (1Б, 4206 м)
Перевал Кельайрик розташований в основному вододільному хребті.
Веде із ущелини Кельайрик в ущелину Кенсу. З боку ущелини Кельайрик
– скельно-осипний з боку ущелини Кенсу – сніжно-осипний.
ЧХЧ підйому на перевал від озера Келькудук – 6-7 год.
ЧХЧ спуску з перевалу в ущелину Кенсу – 4-5 год.
Координати перевальної сідловини: 41°12'45.47", 76°51'57.47" .
Першопроходження: 02.08.2017 р.
По приїзду з аеропорту Алмати на місце старту маршруту (20:45),
розрахувавшись з водіями, ми одразу почали ставити намети, а чергові заходились
готувати вечерю (22:30). Через погану якість дороги ми не доїхали до початку
маршруту 9 км. Цей “недоїзд” був спричинений середньою прохідністю нашого
транспорту (мікроавтобус MercedesSprinter), далі можна було проїхати лише на
автомобілі типу “джип”, але наші водії мужньо намагались відвезти нас
якнайближче до місця старту. Отже, точка висадки – ущелина Джал-Джир, 5 км
вище від злиття річок Улан та Джал-Джир (41°18'21.2", 76°42'25.3"), висота – 3200 м.
Вранці, оцінивши ситуацію, яка склалася, враховуючи, що поряд був кош, ми
вирішили спробувати домовитись з пастухами про перевезення рюкзаків кіньми до
запланованої точки старту, щоб не допустити відставання від запланованого
графіку руху вже на початку маршруту. Після недовгих перемовин зав’ючили коней,
і караван у супроводі трьох пастухів та двох учасників групи вирушив далі
ґрунтовою дорогою до запланованої точки початку маршруту, а решта групи без
рюкзаків продовжила шлях пішки.
Спочатку рухались по ґрунтовій дорозі, потім вона звузилась, а згодом і зовсім
зникла. Виявилось, що ми пішли дном ущелини вздовж річки Джал-Джир (фото 1).
Згодом, через 3-4 переходи, побачили невеличкий кош на злитті річок і повернули
праворуч до ущелини Джиланач уздовж річки Джиланач (фото 2). Тут був
запланований початок маршруту (див. мапу району подорожі). Через 3 переходи,
піднімаючись вгору по ущелині, дійшли до річки Кельайрик і повернули ліворуч
вздовж річки Кельайрик (фото 3). Через 3-4 переходи ми дісталися місця ночівлі
біля невеликого озера Келькудук (фото 4), де і зустрілися з нашими двома
учасниками і рюкзаками (41°14'54.09", 76°50'20.14"), висота – 3454 м.
Вранці вирушили далі по ущелині в бік нашого першого перевалу Кельайрик
(1Б). Погода сонячна, під ногами зелена трава, іноді зустрічаються неглибокі
струмки (фото 5). По обіді за 5 переходів ми дійшли до широкої тераси під
перевальним злетом, з якої добре видно підйом на сідловину перевалу Кельайрик
(1Б) (фото 7). Нижче і лівіше перевального злету – великий ґрунтовий майданчик з
невеличким струмком талої води з-під сніжника. Тут поставили намет, зробили обід
і відправити штурмову групу з трьох чоловік на розвідку, а за можливості і обробку
перевалу. О 17:30 штурмова група повідомила по рації про успішну обробку
перевалу і почала спуск в табір на вечерю (19:40). Було провішено 5 мотузок на
підйом. Вранці о 7:00 група вийшла і почала рух вгору по мілкому та середньому
осипу. За півгодини підійшли під перевальний зліт. 150 м піднімались мілким
живим осипом під скельний вихід (25-30°) (фото 8).
Далі вирішили підніматися вздовж правої сторони скельного бастіону.
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- 1 мотузка (50 м), середній осип (30°). База R1 – основною мотузкою за
виступаючий камінь. n=1.
- 2 мотузка (50 м), середній та мілкий осип. Підйом вздовж зруйнованих
скель, крутизна (30-37°). База R2 – петля петлею навколо заклиненого валуна, (фото
9). n=1.
- 3 мотузка (50 м) пролягала по живому осипу (найбільш рухлива ділянка)
(35°), база R3 через горизонтальний і якірний гаки. n=1.
- 4 мотузка (50 м) рухливим осипом. База R4 – два горизонтальних гаки на
скельному острові. n=1.
- 5 мотузка (50 м) прямо вгору, орієнтуючись на перевальну сідловину
середнім і мілким осипом. База R5 – мотузку закріплено петлею на виступі
зруйнованих скель. n=1.
Далі без мотузки вгору під скелі та праворуч в напрямі перевальної сідловини ~8090 м.
Перевал.
Сідловина осипна з виходом скель посередині. Тур побудували у скельній
щілині лівіше правої сідловини. Зроблено контрольне (фото 11).
Спуск.
Спускаємось мілким та середнім осипом поміж скель (30-35°) приблизно 200250 м.
Спуск (досить зручний) пішки, безпечний. Далі моренами з крупним осипом та
сніжниками спускаємось перетинаючи моренні вали, у більш пологу частину долини
Кенсу (фото 12).
Подальший шлях вздовж річки Кенсу. За 6 переходів дісталися до місця
ночівлі (41°12'20.97", 76°55'19.88"), висота – 3607 м.
Всього на підйом.
Пройдено 5 мотузок загальною довжиною 250 метрів. L=350 м. n=5.
Рекомендації:
o Спорядження:
 скельні гаки, набір горизонтальні та вертикальні – 5 шт.;
 молоток скельний – 2 шт.;
 короткі, середні та довгі петлі – 3-5 шт.;
 карабін – 8-10шт.
 рації – 3 шт.;

ущ. Кельайрик
4325

ущ. Кенсу

2.08
пер. Орто-Кашкасу (н/к, 4042)

пер Кельайрик (1Б,4206)

4250
пер. Баш-Кашкасу (1Б)
основний вододільний хребет

4370
пер. Баш-Кашкасу Сх. (1Б*)

4380

вузлова вершина (3370)
пер. Аксу (1А)

ущ. Бельбулак

до пер. Дьорт (1А, 3286)

пер. Сефкар (1Б)
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Мал 3. Мапа околиць перевалу Кельайрик (1Б).
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www.krokus.org.ua
Фото 1. Ущелина Джал-Джир.

ущ. Джиланач

www.krokus.org.ua
Фото 2. Ущелина Джал-Джир. Початок підйому до ущелини Джиланач.

пер. Кельайрик (1Б, 4206)

www.krokus.org.ua
Фото 3. В ущелині Кельайрик.
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www.krokus.org.ua
Фото 4. Озеро Кєлькудук.

в. 4370

пер. Кельайрик (1Б, 4206)
в. 4250
пер. Баш-Кашкасу (1Б)

www.krokus.org.ua
Фото 5. Верхів’я ущелини Кельайрик.

в. 4370

пер. Кельайрик (1Б, 4206)
в. 4250
пер. Баш-Кашкасу (1Б)

www.krokus.org.ua
Фото 6. Перевал Кельайрик (1Б). Фото з місця ночівлі.
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27
в. 4250
пер. Кельайрик (1Б, 4206)

Фото 8.

www.krokus.org.ua
Фото 7. Шлях підйому на перевал Кальайрик (1Б).
пер. Кельайрик (1Б, 4206)

R5
R4

R5
R2

R1

R0

www.krokus.org.ua
Фото 8. Перевальний зліт перевалу Кальайрик (1Б).
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Фото 9. Підйом на перевал Кельайрик (1Б).
Друга мотузка.

www.krokus.org.ua

Фото 10. Підйом на перевал Кельайрик (1Б).

www.krokus.org.ua
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в. 4370

www.krokus.org.ua
Фото 11. Група на перевалі Кельайрик (1Б).

в. 4370
пер. Кельайрик (1Б, 4206)
пер. Баш-Кашкасу Сх. (1Б*)

в. 4250

www.krokus.org.ua
Фото 12. Шлях спуску з перевалу Кельайрик (1Б). Ущелина Кенсу.

6.2. Перевал Ак-Байтал Західний (2Б, 4325 м)
Перевал Ак-Байтал Західний розташований у південному відрозі
основного вододільного хребта. Веде із ущелини Кенсу в долину АкБайтал. З боку ущелини Кенсу – осипний. З боку долини Ак-Байтал –
скельний.
ЧХЧ підйому на перевал з ущелини Кенсу – 6-7 год.
ЧХЧ спуску з перевалу в долину Ак-Байтал – 2,0-2,5 год.
Координати перевальної сідловини: 41°12'30.36", 76°57'49.51".
Першопроходження: 04.08.2017 р.
Нашим завданням на четвертий день походу було якомога ближче підійти
під перевал Ак-Байтал Західний (2Б), та “обробити” перевал на підйом. Шлях
некрутими трав’янистими схилами вздовж струмка Кенсу привів нас до повороту
ліворуч у напрямі перевалу. Звідси від основної долини добре видно перевальну
сідловину перевалу Ак-Байтал Західний (2Б) (фото 13). Невдовзі трава закінчується
та починаються пологі мілкі осипи та сніжники (фото 14). Табір встановили на
трав’янистому виположенні перед скельним відрогом правого борту ущелини (на
фото 14, праворуч). Місце зручне, але відсутня пряма видимість перевалу. Тож для
спостереження за “обробкою” підйому треба було підніматися по схилу на 50-100
метрів. Зробивши попередній огляд, з’ясували що скельний бастіон, який
перегороджує шлях до перевалу можна обійти по правому осипному кулуару (фото
15). Шлях ліворуч бастіону більш крутий (біля 40°) та небезпечний (нижче похилі
плити). Учасники закінчили організацію чотирьох перильних мотузок праворуч
бастіону та спустилися в табір під вечір. Вода – струмок у долині.
П‘ятий день походу відведений для першопроходження перевалу Ак-Байтал
Західний (2Б). Сніжником, який вкриває пологе дно долини, підходимо під
крутіший схил, вкритий середнім та мілким осипом, праворуч скельного бастіону,
що знаходиться в кінці ущелини (фото 15). Піднімаємось до невеликого “баранячого
лоба”, змоченого водою (на фото його добре видно). Звідси осипний схил стає більш
крутішим (до 35°) та приводить нас до широкого осипного кулуру поміж скельних
ребер та окремих виходів скель у напрямі перевальної сідловини (фото 16, фото 18).
Перша мотузка починається на 50 метрів вище мокрого “баранячого лобу”
(фото 15) та мілким осипом веде до окремої скелі посеред кулуару (фото 18).
Підніматися важко, дрібне каміння слугує поганою опорою для ніг – схил їде. Тож
мотузка доречна. Базу R1 організовуємо на цій скелі (фото 16).
Далі підніматися вздовж правого борту з важким наплічником практично
неможливо, оскільки осип їде під ногами. Тож траверс-підйом до лівого борту
наступною мотузкою (фото 16) є логічним продовженням шляху. Тут на скельному
ребрі мотузка розкріплена довгим скельним гаком. Далі шлях проходить уздовж
скель лівого за ходом руху борту кулуару (фото 16, фото 17). Це дозволяє
використовувати скелі як опору та полегшує підйом (фото 17). Верхня база R2
другої мотузки – горизонтальний та якірний скельні гаки з петлею.
Третя мотузка (фото 17) має аналогічний характер підйому та розкріплена
посередині гаком з петлею. Тут посеред скель зручна для збору групи полиця.
Розкріплення мотузок на ділянки дозволяє скоротити час підйому за рахунок того,
що учасники можуть працювати кожен на своєму відрізку не заважаючи іншим.
База R3 на двох гаках горизонтальному та вертикальному з петлею.
Четверта мотузка прокладена вертикально вверх у напрямі скельного зуба,
минаючи який, кріпиться за невеликий скельний вихід двома якірними гаками та
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петлею (R4). Сідловини звідси не видно. Траверсуємо вверх ліворуч осип та скелі 20
метрів та виходимо на перевал.
Перевальна сідловина неширока, осипна, обмежена скельним зруйнованим
виходом та скельною вершиною. Звідси відкривається чудова панорама на вершини
та перевали хребта Джани-Джер (фото 19). Ліворуч на скелі є цікава наскрізна діркавіконце, (фото 27). У бік спуску кулуар перегороджений залишками снігового
карнизу (фото 20), який при більш ранньому (липень, червень) проходженні може
становити суттєву перешкоду. Будуємо тур ліворуч на зруйнованих скелях та
проглядаємо шляхи спуску.
Вибираємо спусковий кулуар. Лівий вузький та круто нахилений. Прямо
донизу безпосередньо з перевалу – осипний, широкий (3-8 м), на початку 45° (фото
21), обмежений вертикальними та похилими скелями, по ньому й починаємо спуск.
Першу мотузку кріпимо за великий скельний зуб ліворуч сідловини, поруч з
залишками снігового карнизу (фото 20). Початок спуску зруйнованими скелями –
далі середній рухливий осип (35°). Кінець мотузки сягає зручного широкого
осипного балкону ліворуч, захищеного окремою скелею (фото 21). Колір породи у
цьому місці значно темніший, і балкон добре видно з перевалу. Мотузку знімали з
нижньою страховкою, попередньо спустивши наплічник останнього члена групи.
Другу мотузку кріпимо петлею за скельний виступ та підстраховуємо
коротким горизонтальним гаком. Спускаємось правіше лоба, на якому знаходиться
балкон. Зруйновані скелі 45-55° у своїй нижній частині утворюють вузький осипний
кулуар 35°, обмежений похилими стінками. Пройшовши його (верхня частина фото
23), зупиняємось за каменем, за який і кріпимо наступну мотузку (середня частина
фото 23). Знімаємо другу також з нижньою страховкою.
Третя мотузка приблизно через 40 метрів спуску осипним камінням та
зруйнованими скелями 35° (фото 22, фото 23) підходить до більш складної ділянки –
скельної стіни, верхню частину якої видно на фото 22 в центрі. Огинаючи скелі
ліворуч (фото 23), знаходимо зручну нешироку полицю за скелею. Зробивши
проміжну точку на гаку та френді, спускаємось ще 10 метрів до місця роздвоєння
кулуару. Тут, почистивши поличку за скельним відколом, робимо спускову базу R4.
Місце для збору групи не зовсім зручне, краще збиратися на 10 метрів вище на
полиці (фото 24 зверху праворуч). Але зісмикувати четверту мотузку треба саме з
цього місця, бо далі немає суттєвого перегину рельєфу, і вона не зачепиться.
Наступне завдання пройти скельну стіну (фото 24, фото 27 ракурс знизу).
Вибираємо для спуску праву за ходом руху гілку кулуару. Ліва більш полога, та все
каміння летить саме туди. Закріпивши четверту мотузку петлею за відкол, гладким
скельним жолобом 45° спускаємось 15 метрів до перегину “баранячого лоба”, за
яким вертикальна частина спуску. Спуск 13-15 метрів вертикальним вузьким
скельним кулуаром (фото 26) закінчується скельною нішею, яка не дозволяє
спиратися ногами під час спуску (фото 25). Ще 15 метрів похилого осипного схилу –
до місця збору групи під скелею (на фото 24 ліворуч). Зісмикнули четверту мотузку
зі складнощами (перегин завадив зробити це легко).
Обійшовши по крутому осипу “баранячий лоб” ліворуч під скельною стіною,
продовжили шлях осипним конусом (фото 27) та далі осипами (фото 28, фото 29) в
долину.
Підйом.
- 1 мотузка (50 м) – протягнута по рухливому середньому осипу 35°. R1- два
якірні гаки та петля за окрему скелю посеред осипу. n=1.
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- 2 мотузка (50 м) – від бази перетинає кулуар ліворуч вверх до скельного
ребра, де розкріплена скельним гаком. Далі - вздовж скель лівого борту кулуару. R2
– горизонтальний та якірний гаки з петлею. Середній осип 35°. n=2.
- 3 мотузка (50 м). Посередині мотузка розкріплена гаком з петлею. Тут
зручна полиця для збору групи. Середній осип 35°. У верхній частині зруйновані
скелі. R3 – горизонтальний та вертикальний скельні гаки з петлею. n=2.
- 4 мотузка (50 м) – вертикально вгору в напрямку скельного зуба, вище від
якого кріпиться за невеликий скельний вихід двома якірними гаками та петлею (R4).
Середній осип 35°. n=1.
Пройдено 4 мотузки загальною довжиною 200 метрів. L=400 м. n=6.
Перевал.
Ще 20 метрів осипом вгору ліворуч і ми на перевалі. Сідловина не широка,
осипна, обмежена скельним зруйнованим виходом та скельною вершиною.
Спуск.
- 1 мотузка (50 м). База R1 кріпиться за великий скельний зуб ліворуч
сідловини, поруч з залишками снігового карнизу. На початоку спуску зруйновані
скелі 45° – далі середній рухливий осип 35°. Кінець мотузки сягає широкого
осипного балкону ліворуч за ходом руху, захищеного окремою скелею. Останній
учасник спускається з нижньою страховкою з проміжними точками. n=3.
- 2 мотузка (50 м). R2 – петля на скельному виступі та горизонтальний
гак. Спускаємось правіше лоба, на якому знаходиться балкон. Зруйновані скелі 4555° у нижній частині утворюють вузький осипний кулуар 35°, обмежений похилими
стінками. Останній спускається з нижньою страховкою з проміжними точками. n=4.
- 3 мотузка (50 м). R3 – петля на великому камені. Осипним схилом 40
метрів 35° до полички за скелею. Проміжна точку на гаку та френді, ще 10 метрів
до місця роздвоєння кулуару. Тут невелика поличка за скельним відколом. Останній
спускається з нижньою страховкою. n=2.
- 4 мотузка (50 м). R4 – петлею за відкол. Гладким скельним жолобом 45°
правою гілкою кулуару 15 метрів до перегину “баранячого лоба”, за яким
вертикальна частина спуску. Спуск 15 метрів вертикальним вузьким скельним
кулуаром. Внизу безопорний спуск. Ще 15 метрів похилого осипного спуску
праворуч до полички, де збирається група. Залишили петлю. n=1.
Пройдено 4 мотузки загальною довжиною 200 метрів. L=600 м. n=10.
Всього. Підйом та спуск.
Пройдено 8 мотузок загальною довжиною 400 метрів. L=1000 м. n=16.
Рекомендації та зауваження:
Шлях проходження перевалу можна змінити у разі наявності снігового покриву.
Скельна порода не зручна для встановлення точок. Активне використання якірних
та коротких скельних гаків, френдів.
o Спорядження:
 скельний гак – 8 шт.;
 скельний якірний гак – 5 шт.;
 френди малого та середнього розміру – 5 шт.;
 молоток скельний – 2 шт.;
 розхідна 8 мм мотузка довжиною 15 метрів;
 якір сніжний – 5 шт. (для снігового часу року);
 короткі, середні та довгі петлі – 8 шт.;
 рація – 3 шт.
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пер. Ак-Байтал Зах. (2Б, 4325)
3.08
в. 4012
в. 4413

пер. Ак-Байтал Пд. (2А)
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Мал 4. Мапа місцевості навколо перевалу Ак-Байтал Західний (2Б).
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в. 4012

пер. Ак-Байтал Зах. (2Б, 4325)

www.krokus.org.ua
Фото 13. Перевал Ак-Байтал Зах. (2Б) з боку ущелини Кенсу.

пер. Ак-Байтал Зах. (2Б, 4300)

Фото 15.

www.krokus.org.ua
Фото 14. Перевальний зліт перевалу Ак-Байтал Західний (2Б).
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пер. Ак-Байтал Зах. (2Б, 4325)

R4

четверта мотузка
R3
R2
R1

перша мотузка
R0

www.krokus.org.ua
Фото 15. Шлях підйому на перевал Ак-Байтал Західний (2Б).

Фото 17.

www.krokus.org.ua
Фото 16. Підйом на перевал Ак-Байтал Західний (2Б). Перша та друга мотузки.
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www.krokus.org.ua
Фото 17. Підйом на перевал Ак-Байтал
Західний (2Б). Третя мотузка.

Фото 18. Підйом на перевал Ак-Байтал
Західний (2Б). Перша мотузка.

www.krokus.org.ua

37
www.krokus.org.ua

пер. Чонтор Пд. (3А, 4450)

www.krokus.org.ua
Фото 19. Група на перевалі Ак-Байтал Західний (2Б).

R1

www.krokus.org.ua
Фото 20. Початок спуску з перевалу Ак-Байтал Західний (2Б).
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пер. Ак-Байтал Зах. (2Б, 43)

www.krokus.org.ua
Фото 21. Спуск з перевалу Ак-Байтал Західний (2Б). Перша мотузка.

www.krokus.org.ua
Фото 22. Спуск з перевалу Ак-Байтал Західний (2Б). Друга мотузка.
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R3

www.krokus.org.ua
Фото 23. Спуск з перевалу Ак-Байтал Західний (2Б). Третя мотузка.

Ї

www.krokus.org.ua
Фото 24. Скельна стіна на шляху спуску з перевалу Ак-Байтал Західний (2Б).
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Фото 25. Спуск з перевалу Ак-Байтал (2Б).
Четверта мотузка. Проходження
скельної стіни.

www.krokus.org.ua

www.krokus.org.ua

Фото 26. Спуск з перевалу Ак-Байтал (2Б).
Четверта мотузка.
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пер. Ак-Байтал Зах. (2Б, 4325)

R1

перша мотузка

R4
четверта мотузка
Фото 24.

www.krokus.org.ua
Фото 27. Шлях спуску з пер. Ак-Байтал Західний (2Б).

в. 4413

пер. Ак-Байтал Зах. (2Б, 4325)

пер. Ак-Байтал Пд. (2А)

Фото 27.

www.krokus.org.ua
Фото 28. Перевал Ак-Байтал Західний (2Б) з боку ущелини Ак-Байтал.
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пер. Ак-Байтал Зах. (2Б, 4325)

Фото 28.

www.krokus.org.ua
Фото 29. Перевал Ак-Байтал Західний (2Б) з боку ущелини Ак-Байтал.

6.3. Перевал Чонтор (3А, 4450 м)
Перевал Чонтор розташований в основному вододільному хребті.
Веде із ущелини Ак-Байтал в ущелину Чонтор. З боку ущелини АкБайтал – сніжно-осипний. З боку ущелини Чонтор – скельно-льодовий.
ЧХЧ підйому на перевал від озера Ак-Байтал – 2,5-3,5 год.
ЧХЧ спуску з перевалу в ущелину Чонтор – 5-6,5 год.
Координати перевальної сідловини: 41°13'45,67", 77°02'53,83".
Першопроходження: 06.08.2017 р.
Сідловину перевалу Чонтор (3А) з боку ущелини Ак-Байтал чітко видно ще
на підходах. Вихід під перевальний зліт (фото 30) проходить по зручному
середньому осипу порослому травою. На початку підйому орієнтуємось на верх
моренного валу, який згодом перетинаємо. Морена вкрита травою і досить зручна
для пересування. Переваливши моренний вал, опиняємося у висячій долині з озером
Ак-Байтал (фото 33). Тут є рівні місця для ночівлі. Загалом стоянка досить
комфортна – долинка захищена від вітру з усіх боків, навіть з боку ущелини її
прикриває 10-15-метровий вал кінцевої морени. Біля озера обідаємо і продовжуємо
рух. Прямо над озером – “баранячі лоби”. Траверсуємо правий берег озера середнім
осипом до 30° (фото 33). Далі – кулуаром на стику “баранячих лобів” ліворуч і
морени праворуч (фото 34). Чути, як під камінням тече вода. У верхній частині
кулуару велике каміння. Знаходимо рештки радянського метеозонда – плати з
мікросхемами, батареї, запаяні в поліетилен – вони досить дивно виглядають у цих
місцях, де ми не бачили слідів присутності людей. Після виходу на виположення
(набір висоти до 100 м) група розділяється (фото 34). Частина продовжує рух
вздовж стіни (цей шлях описує петлю ліворуч (на фото пунктиром)) та піднімається
досить зручним каньйоном, а частина, скориставшись звіриною стежкою, йде
“баранячими лобами”. Каньйон закінчується невеликим цирком, з якого осипним,
розсіченим промоїнами схилом (30-35°) виходимо у верхній перевальний цирк –
широку горизонтальну площадку з великими уламками скель у лівій частині. За
ними, змістившись на 150-200 метрів ліворуч на край цирку, ставимо намети (фото
35). Під нами внизу озеро Ак-Байтал. По воду ходимо 200 метрів до струмка, який
стікає зі сніжника на дні цирку в бік каньйону.
Група облаштовує табір, а зв’язка вирушає на обробку перевалу. Початок
підходу до перевального злету – середній осип крутизною 25-30°, у верхній частині
трапляються місця до 35°. За 30 хвилин підходимо до невеличкого сніжника,
пробуємо набивати сходи для завтрашнього підйому – і розуміємо, що це нижня
частина льодовика, шар снігу тут 15-20 см, тож сходи виходять досить умовні.
Дійшовши до верху сніжно-льодової плями, вирішуємо кріпити першу
мотузку. Вона йде просто вгору по мілкому рухомому осипу 30°. Базу R1 робимо на
скельному острові, використавши петлю та два горизонтальні скельні гаки.
Другу мотузку (фото 36) провішуємо під лівим (по х.р.) бортом кулуару, під
ногами – дрібний живий осип, сам кулуар – льодовий, залишки снігу незначні,
крутизна зростає до 35°. Базу робимо на двох якірних гаках на скелях під лівим (за
х.р.) бортом кулуару.
Третя мотузка в нижній третині аналогічна попередній, через ~15 м
розкріплюємо її на горизонтальний гак. Далі кулуар звужується, можливості
продовжувати підйом осипом немає. Тут робимо базу на 2-х горизонтальних гаках.
Є місце для того, щоб комфортно вдягнути кішки (фото 37) – тепер рухаємося дном
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кулуару по льоду та сніжникам, крутизна до 40°. Кінець мотузки кріпимо на двох
льодобурах під масивним скельним островом безпосередньо перед виходом з
кулуару на відкритий сніжно-льодовий схил. Сутеніє, обробку продовжуватимемо
завтра. Лишаємо на базі дві мотузки, спорядження і спускаємося в табір.
Четверта мотузка обходить скельний острів зліва за х.р. і виходить на його
верхню частину. Тут є місце для комфортного збору чотирьох учасників з
рюкзаками. Далі мотузка проходить вертикально вгору по схилу. Лід тут вкритий
снігом, пересування по перилах комфортне. Базу робимо на двох льодобурах на
схилі.
П’ята мотузка проходить по сніжно-льодовому схилу 40°, кріпиться на 2-х
льодобурах у п’яти метрах від лівого осипного краю льодовика.
Шоста мотузка починається на снігу, далі повертає ліворуч за х.р. (фото 38) на
осип крутизною 35°, що виположується перед перевальною сідловиною. Осип
живий, ледь тримається на схилі. Перші 10-15 метрів треба бути максимально
обережними, бо скинуте каміння йде на нижніх учасників, і величина зсуву може
бути значною. Орієнтуємося на скельний “палець" - сильно зруйнований стовп до 3х метрів висотою – на гребені осипу. Обходячи “палець” зліва, опиняємося на
гребені осипу, зміщуємось ще лівіше – під скельний борт. Каміння, скинуте з
гребеня, іде в сусідній кулуар і не становить загрози учасникам. Осип нижче гребеня
виположується до 25-30°
Сідловина широка, сніжно-осипна. Можливо організувати ночівлю. Вода при
потребі топиться зі снігу. Тур складено в ніші лівої за х.р. скелі, що обмежує
перевальну сідловину. Проводимо розвідку схилу на спуск. Шлях спуску з перевалу
не проглядається. Кріпимо мотузку в найнижчій точці перевальної сідловини на
двох зблокованих фірнових якорях, приспускаємося на 15 м, щоб оглянути кулуар,
утворений стиком льодовика і скельного масиву ліворуч. Цей шлях є небезпечним –
одразу є вертикальна фірнова стінка, а по кулуару стікає вода і весь час йде каміння
(фото 41). Схил льодовий, трохи опуклий у горизонтальному перерізі. Тож для
спуску вирішуємо зміщуватися вправо. Для цього провішуємо 25 м горизонтальних
перил, розкріплених фірновими якорями, які забирає останній (на нижній
страховці). Схил на спуск суцільно льодовий, має ширину близько 150-200 м,
вморожених камінців небагато, а ті, що є, – значно менші за кулак. Льодобури
крутяться гарно й стануть на льодовиковій ділянці спуску єдиними точками
кріплення. На базах, у місцях перестібування між мотузками доцільно рубати
сходинки – крутизна схилу у верхній частині значна, для відпочинку та очікування
льодові полички тут дуже доречні.
Перша спускова мотузка на базі з двох зблокованих петлею льодобурах.
Провішуємо її льодовим схилом крутизною до 70° у верхній частині, весь час
зміщуючись правіше. Так робимо протягом усього спуску льодовиком, щоб не
стояти під камінцями, які скидаються верхніми учасниками.
Друга мотузка провішується аналогічно, крутизна падає до 60°.
Третя мотузка – аналогічно, крутизна в нижній частині – близько 50°.
Четверта мотузка має крутизну до 45°. У кінці мотузки чекаємо, поки останні
піднесуть мотузки з льодобурами, зняті через “гелікоптер”.
П’ята та шоста мотузка виположуються до 35°, кріплення та зняття –
аналогічно попереднім. Після кінця шостої мотузки можна рухатись на кішках – 5060 метрів спуску, і ми виходимо на осипний схил (фото 44), посередині якого
височіє нунатак (фото 46), що розділяє льодовик на два рукави. Проводимо розвідку.
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На спуск проглядається 2 варіанти: правим або лівим кулуаром. Правий більш
кам’янистий з дуже сильно поруйнованими скелями, проглядаються лише перші
100-150 м, далі огляд перекриває звуження і поворот кулуару. Видима частина
виглядає як каскад похилих (30-40°) терас, розділених вертикальними стінками
висотою 2-5 м. З місця спостереження спуск видається дуже камененебезпечним –
скелі нагадують штабелі потрісканої цегли, складені нетверезими каменярами.
Лівий кулуар дуже широкий. Власне, це верхів’я долини шириною 300-500 м. На
дно спускатись не варто – після обіду по дну йде каміння з водою, вільний політ
каменюк між ударами – за 100 метрів, після удару утворюється хмара уламків, що
накриває велику площу. Втім, можна траверсувати правий борт кулуару – до нього
камінці не долітають. Вирішуємо відкласти це на ранок.
Ночівлю організуємо в кінці сильно поруйнованого скельно-осипного гребеня
перед нунатаком – необхідне місце під намети вимощуємо і розгрібаємо на межі
осипного гребеня і снігового наддуву (фото 45, 46). Поки чергові готують вечерю,
провішуємо ще дві мотузки.
Сьома мотузка на двох льодобурах, 2/3 – льодовий, сніжно-льодовий схил,
крутизна – до 45° (фото 47), косий траверс схилу зі зміщенням вправо, остання
третина – скельно-осипний вузький, але пологий гребінь.
Восьма мотузка на двох льодобурах. Траверсуємо скельно-осипний схил,
крутизна 25-30°, багато живого каміння. Збір групи можливий у кінці мотузки, в
скельній ніші, захищеній від каміння.
Дев’ята мотузка закріплена на двох вертикальних гаках і френді в скельній
ніші. 15-20 метрів – скельно-осипний схил, 20°, далі – 20-25 метрів вертикальної
скельної стіни з нависанням на останніх метрах (фото 49). Під нависанням є досить
зручна скельна ніша, тут робимо базу. Можливо організувати збір 4-5 учасників,
місце захищене від каміння. Мотузка зісмикується останнім, який лишає базу з двох
гаків (фото 50).
Десята мотузка кріпиться за провушину у скелі. Проходить скельно-осипним
схилом (фото 51), крутизна – 30-35° Мотузку забирає останній, попередньо віднісши
рюкзак до кінця мотузки. Нижче кінця мотузки на 30-40 м група збирається, чекає
на завершення спуску останньої зв’язки. Місце іноді прострілюється камінцями, тож
ставимо спостерігача. Далі спуск проходить середнім осипом 30-35°. Весь цей час
ми траверсували правий схил кулуару, але тепер правий борт упирається в скельний
притиск. Для продовження спуску необхідно спуститися на дно кулуару, забираючи
вліво, і обігнути праву скелю. Місце дуже камененебезпечне, проходимо його по
черзі, виставивши спостерігача за камінням зверху.
Прикриваючись скелею, продовжуємо спуск у долину по осипу (до 30°).
Перетинаємо моренні вали, орієнтуючись на широкий розлив річки в долині і дві
великі скелі біля русла. Спуск досить зручний, рухаємось витоптаними в осипу
звіриними стежками. З дна долини оглядаємо шлях спуску. Проглядається нижня
частина кулуару, в який ми не пішли після ночівлі. Знизу він виглядає логічнішим,
можна пропонувати його як альтернативний шлях підйому. Це широкий льодовоосипний язик (фото 54) ліворуч від позначеного місця ночівлі.
Підйом.
- 1 мотузка (50 м) дрібний рухомий осип 30°. База на скельному острові на два
горизонтальні скельні гаки. n=1.
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- 2 мотузка (50 м) під лівим (по х.р.) бортом льодового кулуару по дрібному живому
осипу, крутизна – до 35°. База R2 на двох якірних гаках на скелях під лівим за х.р.
бортом кулуару. n=1.
- 3 мотузка (50 м) в нижній третині аналогічна попередній, через 15-20 м
розкріплена на горизонтальний гак. На 2/3 довжини мотузки кулуар звужується, тут
база на двох горизонтальних гаках. Є місце для того, щоб вдягнути кішки. Після
бази рухаємось дном льодового кулуару, крутизна до 40°. Кінцева база двох
льодобурах, зблокованих петлею під скельним островом перед виходом з кулуару.
n=3.
- 4 мотузка (50 м) обходить скельний острів ліворуч (за х.р.) і виходить на його
верхню частину. Є місце для комфортного збору чотирьох учасників з рюкзаками.
Далі вертикально вгору сніжно-льодовом схилом 35-40°. База на двох льодобурах.
n=2.
- 5 мотузка (50 м) по сніжно-льодовому схилу 40°, база на 2-х льодобурах в 5
метрах від лівого осипного краю льодовика. n=1.
- 6 мотузка (50 м) починається на снігу, далі вліво на живий камененебезпечний
осип крутизною 35°. Обходячи скельний “палець” ліворуч, опиняємося на гребені
осипу, зміщуємось ще лівіше – під скельний борт. База на вертикальному та
горизонтальному гаках на правій за х.р. скельній стінці, що обмежує перевальну
сідловину. n=1.
Спуск.
- 1 мотузка (50 м) база на двох зблокованих петлею льодобурах. Льодовий схил
крутизною до 70° у верхній частині, весь час зміщуємося правіше. Знімає останній
через “гелікоптер”. n=1.
- 2 мотузка (50 м) база на двох зблокованих петлею льодобурах. Льодовий схил,
крутизна до 60°, весь час зміщуємося правіше. “Здьорг” – через “гелікоптер”. n=1.
- 3 мотузка (50 м) база на двох зблокованих петлею льодобурах. Льодовий схил,
крутизна до 50°, весь час зміщуємося правіше. “Здьорг” – через “гелікоптер”. n=1.
- 4 мотузка (50 м) база на двох зблокованих петлею льодобурах. Льодовий схил,
крутизна до 45°, весь час зміщуємося правіше. “Здьорг” – через “гелікоптер”. n=1.
- 5 і 6 мотузки ( по 50 м) база на двох зблокованих петлею льодобурах. Льодовий
схил
крутизною до 35°, весь час зміщуємося правіше. Знімає останній
використовуючи “гелікоптер”. n=1+1.
- 7 мотузка (50 м) база на двох льодобурах, спершу косий траверс сніжно-льодового
схил, крутизна – до 45°, потім – скельно-осипний вузький гребінь 25-30°. Знімає
останній використовуючи “гелікоптер”. n=1.
- 8 мотузка (50 м) база на двох льодобурах. Траверс скельно-осипного схилу,
крутизна 25-30°, багато живого каміння. Збір групи можливий в кінці мотузки, в
скельній ніші, захищеній від каміння. Знімає останній використовуючи
“гелікоптер”. n=1.
- 9 мотузка (50 м) База на двох вертикальних гаках і френді. 15-20 метрів – скельноосипний схил, 20°, далі – 20-25 метрів вертикальної скельної стіни з нависанням на
останніх метрах. Під нависанням можливо організувати збір 4-5 учасників з
рюкзаками, місце захищене від каміння. Мотузка зісмикується останнім, який
лишає базу з скельних двох гаків. n=1.
- 10 мотузка (35 м) база на провушині у скелі. Скельно-осипний схил, крутизна 3035°. Мотузку забирає останній, спуск з нижньою страховкою. n=4.
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На підйом.
Пройдено 6 мотузок загальною довжиною 300 метрів. L=600 м. n=9.
На спуск.
Пройдено 10 мотузок загальною довжиною 975 метрів. L=975 м. n=13.
Всього.
Пройдено 16 мотузок загальною довжиною 1275 метрів. L=1275 м. n=22.
Рекомендації:
Шлях підйому змінювати недоцільно, спуск нижче нунатаку на шостій мотузці,
можливо, доцільніше проводити правим кулуаром. Лід на спуску зручний,
льодобури на камінці не потрапили жодного разу. Скельна порода на ділянці 6-7
мотузок спуску дуже зруйнована, є велика загроза скинути каміння на інших
учасників, і навіть на себе – мотузкою. Спуск у кулуар після шостої мотузки
небезпечний, проходити його варто до 9-10 години ранку, адже пізніше схил
освітлюється, і кількість каміння значно зростає.
Спорядження:
 скельний гак – 8 шт.;
 льодобури – 10 шт;
 скельний якірний гак – 5 шт.;
 френди малого та середнього розміру – 5 шт.;
 молоток скельний – 2 шт.;
 розхідна 8 мм мотузка довжиною 15 метрів;
 якір сніжний – 5 шт. (для снігового часу року);
 короткі, середні та довгі петлі – 8 шт.;
 рації – 3 шт.
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основний вододільний хребет
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Мал 5. Мапа місцевості навколо перевалу Чонтор (3А).

49

в. 4530
пер. Чонтор (3А, 4450)

пер. Кенсу (2А*)
Фото 31.

www.krokus.org.ua
Фото 30. Перевал Чонтор (3А) з боку ущелини Ак-Байтал.
в. 4530

пер. Чонтор (3А, 4450)

R6
шоста мотузка
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R2
R1
перша мотузка

R0

5.08

www.krokus.org.ua
Фото 31. Перевал Чонтор (3А) з перевалу Ак-Байтал Західний (2Б). Зум 15Х.

в. 4530
пер. Чонтор (3А, 4450)
пер. Ак-Байтал Внутр. (2Б)

Фото 34.

www.krokus.org.ua

Фото 33.

Фото 32. Перевальний цирк. Фото від озера Ак-Байтал.
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пер. Чонтор (3А, 4450)
місце ночівлі
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Фото 33. Озеро Ак-Байтал.

пер. Ак-Байтал Внутр. (2Б)

www.krokus.org.ua
Фото 34. Озеро Ак-Байтал. Перевал Ак-Байтал Внутрішній (2Б).
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пер. Чонтор (3А, 4450)

www.krokus.org.ua
Фото 35. Ночівля під перевалом Чонтор (3А).

www.krokus.org.ua
Фото 36. Підйом на перевал Чонтор (3А). Четверта мотузка.
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Фото 37. Підйом на пер. Чонтор (3А).
Третя мотузка.

Фото 21. Спуск з перевалу АкБайтал Західний (2Б). Перша мотузка.

www.krokus.org.ua

Фото 22. Сп
www.krokus.org.ua

Фото 38. Підйом на пер. Чонтор (3А).
Шоста мотузка.
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www.krokus.org.ua
Фото 39. Підйом на перевал Чонтор (3А). Четверта та п’ята мотузки.
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Ї
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Фото 40. Група на перевалі Чонтор (3А).
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www.krokus.org.ua
Фото 41. Спуск з перевалу Чонтор (3А). Перша мотузка.

www.krokus.org.ua
Фото 42. Спуск з перевалу Чонтор (3А). Перша та друга мотузки.
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пер. Чонтор (3А, 4450)
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перша мотузка
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Фото 43. Верхня частина спуску з перевалу Чонтор (3А).

www.krokus.org.ua
Фото 44. Верхня частина спуску з перевалу Чонтор (3А). Фото з місця ночівлі.
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www.krokus.org.ua
Фото 45. Ночівля на скельній полиці на шляху спуску з перевалу Чонтор (3А).

місце ночівлі

6.08
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Фото 46. Скельна полиця на шляху спуску з перевалу Чонтор (3А).
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Фото 47. Спуск з перевалу
Чонтор (3А) від місця ночівлі.
Сьома мотузка.

www.krokus.org.ua

www.krokus.org.ua

Фото 48. Спуск
з перевалу Чонтор (3А).
Дев’ята мотузка.
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Фото 50.

www.krokus.org.ua
Фото 49. Скельна стінка на шляху спуску з перевалу Чонтор (3А).

www.krokus.org.ua
Фото 50. Спуск з перевалу Чонтор (3А). Дев’ята мотузка. Спуск останнього.
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www.krokus.org.ua
Фото 51. Спуск з перевалу Чонтор (3А). Дев’ята та десята мотузки.
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пер. Чонтор Південний (2А)

www.krokus.org.ua
Фото 52. Перевал Чонтор Південний (2А).

пер. Чонтор (3А, 4450)

пер. Чонтор Південний (2А)

Фото 54.
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Фото 53. Верхів’я ущелини Чонтор.
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пер. Чонтор (3А, 4450)

місце ночівлі
Фото 55.

www.krokus.org.ua
Фото 54. Перевал Чонтор (3А) з боку ущелини Чонтор.

6.08

www.krokus.org.ua
Фото 55. Перевал Чонтор (3А). Верхня частина перевального злету. Зум 8Х.

6.4. Перевал Корумду (2А, 4250 м)
Перевал Корумду розташований в основному вододільному хребті.
Веде із ущелини Чонтор в ущелину Корумду-су. З боку ущелини
Чонтор – сніжно-осипний. З боку ущелини Корумду-су – осипний.
ЧХЧ підйому на перевал з ущелини Чонтор – 4-5 год.
ЧХЧ спуску з перевалу в ущелину Корумду-су – 1,5-2 год.
Координати перевальної сідловини: 41°14'19,16", 77°06'50,90".
Першопроходження: 08.08.2017 р.
Ночували на трав’янистій рівній галявині в долині Курумду на лівому березі
річки. З місця ночівлі дуже добре видно сідловину перевалу, а також шлях підходу
до нього (фото 56).
Попередньої обробки перевалу не робили – табір розташований надто далеко
від перевального злету. Вранці вирушили в напрямі перевалу середніми осипами.
Ущелину завершує потужний льодовик перевалу Льодовий (2Б), який стікає з
основного вододільного хребта (фото 57). Повертаємо долиною ліворуч. Через 3
переходи від місця ночівлі починаємо підйом осипним схилом 20-25о вздовж
скельного бастіону (фото 58). Перевальний злет утворений широким осипним
схилом, який звужується у середній частині (фото 60). Потужні скельні бастіони
хребта стискають його до декількох метрів перед самим перевалом. З-під правих (за
ходом руху) скель спускаються донизу язики підмерзлого снігу з натічним льодом
(фото 59, фото 61). Самого перевалу з нижньої частини підйому не видно.
Минули невеликий сніжник. Крутизна схилу зросла до 35о. Осипом
піднімаємося під скельний бастіон. Тут зручна осипна полиця.
Базу першої мотузки закріпили петлею за виступ на скельній стінці, яка
утворює правий борт кулуару. Рухаючись уздовж скель, провішуємо першу мотузку.
Мілкий осип.
Базу другої мотузки кріпимо на скельному острові петлею за виступаючий
камінь (фото 59). Під ногами мілкий, рухливий осип кут нахилу 35о.
Третя мотузка розкріплюється на окремих скельних островах правого борту
кулуару 35о (дві точки на скельних гаках та френдах) (фото 59) повертає ліворуч і
вгору, перетинаючи кулуар (фото 60).
База четвертої мотузки кріпилася на трьох френдах і компенсаційній петлі.
Рухаємось вздовж лівого борту кулуару, огинаючи його виступ (фото 60 в центрі).
За виступом зруйновані скелі 40о (фото 61 в центрі). Над ними кріпимо мотузку.
П’яту мотузку 35 метрів провісили до сідловини перевалу вздовж скельного
бастіону лівого борту (фото 61 знизу праворуч). Базу закріпили на двох секельних
гаках. Пішов невеликий дощ, і ми вирішили використати нависаючу скелею як
укриття. Дійшли сюди дуже вчасно. Поки перечікували дощ (близько години),
пообідали. Мотузку розкріпили вище місця обіду. На перевалі накинули петлю на
камінь.
Перевальна сідловина – осипна, поміж зруйнованих скель, неширока. Тур
побудували праворуч, трохи вище самої сідловини. Зробили контрольне фото (фото
62) на фоні вершини 4662 м основного вододільного хребта. Огляд спуску виявив
набиту звірину стежку.
По ній і почали спуск, траверсуючи схил ліворуч під скельним хребтом.
Близько ста метрів горизонтального траверсу вивели нас під другу перевальну
сідловину забиту сніговою пробкою. Ймовірно, вона технічно складніша від нашого

63

пройденого перевалу і на підйом ідея по скелях. Тут стежка губиться. Повертаємо
вниз по зручнх для руху мілкий осипах. Подальший спуск вниз в ущелину
Курумду-су проходить середнім осипом (фото 63), в нижній частині трапилися
кілька невеликих сніжників. На ранок після ночівлі сніг, який випав у верхів’ях, по
іншому підкреслив рельєф перевалу (фото 64).
- 1 мотузка (50 м). База R1 – першої мотузки закріпили петлею за виступ на
скельній стінці. n=1.
- 2 мотузка (50 м)(35о). База R2 – другої мотузки кріпилася на скельному
острові петлею за виступаючий камінь (фото 59 внизу). n=1.
- 3 мотузка (50 м). База R3 – третьої мотузки розкріплюється на 2 гаках та
френді (фото 59). n=3.
- 4 мотузка (50 м). База R4 – четвертої мотузки кріпилася на трьох френдах і
компенсаційній петлі (фото 61 в центрі). n=1.
- 5 мотузка (35 м). База R5 – на сідловині перевалу на двох скельних гаках.
Підйом вздовж скельного бастіону лівого борту (фото 61 знизу праворуч). n=2.
Всього на підйом.
Пройдено 5 мотузок загальною довжиною 235 метрів. L=300 м. n=8
Рекомендації:
o Спорядження:
 скельні гаки, набір горизонтальні та вертикальні – 5 шт.;
 френд – 4 шт.;
 молоток скельний – 2 шт.;
 короткі, середні та довгі петлі – 3-5 шт.;
 карабін – 8-10шт.
 рації – 3 шт.;
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пер. Кічіне Музбулак (1Б)

пер. Музбулак Зах. (2А)

7.08

пер. Музбулак 2 (3А)
в. 4540

пер. Корумду Центр. (3Б)
в. 4530

пер. Корумду (2А, 4250)

пер. Льдовий (2Б)
основний вододільний хребет

в. 4662
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Мал 6. Мапа місцевості навколо перевалу Корумду (2А).

6.08-7.08
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в. 4662

пер. Музбулак Зах. (2А)

в. 4540
пер. Корумду (2А, 4250)

www.krokus.org.ua
Фото 56. Перевал Корумду (2А) з боку ущелини Чонтор.

в. 4662
пер. Льодовий (2Б)
пер. Корумду (2А, 4250)

7.08

www.krokus.org.ua
Фото 57. Перевал Льодовий (2Б).
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пер. Корумду (2А, 4250)

п’ята мотузка
R5
R3

R4

R2

друга мотузка
R1

www.krokus.org.ua
Фото 58. Перевальний зліт перевалу Корумду (2А).

www.krokus.org.ua
Фото 59. Підйом на перевал Корумду (2А). Друга та третя мотузки.
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Фото 60. Підйом на пер. Корумду (2А).
Третя мотузка.

www.krokus.org.ua
R4
четверта мотузка

www.krokus.org.ua

Фото 61. Підйом на пер. Корумду (2А).
Четверта та п’ята мотузки.

69
в. 4662

www.krokus.org.ua
Фото 62. Група на перевалі Корумду (2А).

пер. Корумду (2А, 4250)

www.krokus.org.ua
Фото 63. Шлях спуску з перевал Корумду (2А) в ущелину Корумду-су.
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пер. Корумду (2А, 4250)

www.krokus.org.ua
Фото 64. Перевал Корумду (2А) після вранішнього снігопаду. Фото з місця ночівлі. Зум 8Х.

в. 4540

в. 4662
пер. Корумду (2А, 4250)
до пер. Льодовий (2Б)

www.krokus.org.ua
Фото 65. Перевал Корумду (2А). Фото з місця ночівлі.

6.5. Перевал Музбулак (3А, 4350 м)
Перевал Музбулак розташований в основному вододільному хребті.
Веде із ущелини Корумду-су в ущелину Східний Музбулак. З боку
ущелини Корумду-су – скельно-осипний. З боку ущелини Музбулак –
скельно-льодовий.
ЧХЧ підйому на перевал від гирла лівого притоку р. Корумду-су – 2,53,5 год.
ЧХЧ спуску з перевалу в ущелину Східний Музбулак – 12-14 год.
Координати перевальної сідловини:(41°14'35,66", 77°09'50,36".
Першопроходження: 10.08.2017 р.
Перевал Музбулак знаходився в зоні прямої видимості з місця нашої
попередньої ночівлі в ущелині річки Корумду-су (фото 66). Вранці починаємо рух
до цирку по руслу другого лівого притоку ріски Корумду-су. Приток мілкий,
перехід з берега на берег зручний, під ногами – фрагменти протоптаної звіриної
стежки, іноді доводиться трохи полазити між валунами. Середнього розміру осип
вкритий льодом після вчорашніх опадів. Крутизна підйому першої третини шляху
до перевального злету – до 20о, середня третина – до 25о. Остання третина відстані
від табору до перевального злету – дрібний та середній некрутий (до 25о) осип (фото
67).
Починаємо підйом гребенем осипу, орієнтуючись на скельну стінку праворуч
від перевалу (фото 67). Осип дрібний та середній, крутизна зростає до 30-35о.
Підйом технічно простий, але виснажливий, тому провішуємо дві мотузки під
трикутну скелю правіше від перевалу.
Перша мотузка кріпиться довгою петлею за поруйнований скельний вихід зпід осипу, друга – на вертикальний та горизонтальний скельний гаки на скельній
стінці.
Третя мотузка виходить у підйомний кулуар, осип дуже рухливий, ледь
тримається на схилі, крутизна – близько 35о. Мотузку кріпимо на горизонтальний та
якірний гак на праву (по х.р.) скельну стінку кулуара (фото 69).
Четверта мотузка по рухливому середньому осипу виходить на перевальну
сідловину. Базу робимо на лівому скельному борту сідловини.
Сідловина осипна, вузька, для ночівлі непридатна, води немає. На сідловині
залишки снігового наддуву (фото 68), висотою близько 3 метрів, крутизна – 50-60о.
Під наддувом група збирається, пишемо перевальну записку, тур спорудили ліворуч
перевальної сідловини на скелях. У бік спуску – дуже крутий льодовий кулуар,
проглядаються лише перші 45-50 м.
Першу мотузку кріпимо на френд та два вертикальні гаки на правій скельній
стінці перевальної сідловини. Спускаємось на 40-45 м до початку звуження кулуару,
траверсуючи його правий борт (фото 72), уникаємо спуску на дно – лівий борт
осипний, над ним зруйновані скелі, по дну кулуару зрідка пролітають камінці.
Крутизна схилу – близько 65о. Мотузку знімає останній, залишаючи на перевалі базу
з розхідної мотузки і двох гаків.
Базу другої мотузки робимо на двох льодобурах перед скельним горлом
шириною 4-5 м (фото 73, фото 74). У звуженні кулуару крутизна льодового схилу
сягає 70о, довжина ділянки такої крутизни – до 10 м. Далі схил виположується до
55о, через 12-13 метрів нижче бази мотузку розкріплюємо льодобуром під
прикриттям скельної стінки. Льодобури йдуть гарно, вмороженого каміння немає.
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Але по поверхні тече вода, тому верхній шар льоду на 5-10 см досить ніздрюватий,
площадки під льодобури робимо досить глибокі і широкі. Продовжуємо спуск,
забираючи під правий борт, робимо проміжну точку на скельному бастіоні. Останні
20 м – вертикально вниз, крутизна до 55о. Мотузку намагаємося зняти
“гелікоптером”, але при викручуванні шнурок, намотаний на тіло льодобура
рветься. Доводиться підніматись до бази з нижньою страховкою і переробляти
зісмикування.
Третя мотузка на двох льодобурах під правим бортом, розкріплена
посередині ще одним льодобуром, крутизна – 55о (фото 75). Знімає останній через
“гелікоптер”.
Четверта мотузка починається аналогічно попередній, через 35 м виходить на
правий бік скельно-осипного гребеня, який розділяє кулуар на два рукави. Останні
15 м мотузки – по осипу до 25о, під прикриття скельної стінки, на якій робимо базу
на двох горизонтальних гаках. Збір групи – на 5 метрів нижче на горизонтальній
скельно-осипній ділянці гребеня, шириною до 1,5 м. Починає накрапати дрібний
дощ.
П’ята мотузка проходить гребенем поруйнованого скельного плеча, початок
о
– 25 , друга половина – до 35о. Ділянка може прострілюватися камінням, правий
схил круто обривається в кулуар. Знімається останнім з нижньою страховкою.
Шоста мотузка кріпиться петлею на камені, продовжуємо рух по гребеню,
крутизна зростає до 45о, перетинаємо кілька терас. У кінці мотузки доходимо до
кінця гребеня, далі потрібно спускатися в кулуар. Мотузка зісмикується останнім,
нагорі залишаємо петлю з розхідної мотузки. Шлях спуску проглядається на 30-40
м, що далі – не видно за поворотом кулуару. Дрібний дощ переходить у густий
лапатий сніг. Вирішуємо ночувати тут (фото 77, фото фото 82). Розчищаємо місце
під намет, провішуємо 20-25 м горизонтальних перил до кулуару, щоб набрати води.
На наступний день зранку гарна сонячна погода. Звернувши намет
продовжуємо спуск. Сьому мотузку кріпимо петлею за скельний виступ на 4 м
нижче місця ночівлі. Спускаємося вправо спочатку осипом, потім – по скельній
щілині, крутизною до 80о, яка через 45 м приводить на дно кулуару (фото 78). Під
час спуску по щілині є ризик скинути на себе мотузкою камінь, тож першому
доцільно нести низ мотузки на собі і розчищати спуск від живого каміння, скидаючи
його вниз. Мотузка зісмикується останнім, нагорі залишаємо петлю з розхідної
мотузки.
Восьма мотузка на базі з двох льодобурів, проходить вздовж лівого борту
кулуару. Перші 25-30 м дуже камененебезпечні, прострілюються камінням як з
основного кулуару, так і зі спускової щілини. На льодовому дні кулуару (крутизна
до 50о) – водою вимитий жолоб, завглибшки до 1 м. Рухатися ним зручно, але можна
не встигнути вискочити, якщо посиплеться каміння. Під скелею – рантклюфт, тож
спускатись доводиться по вузькому (0,5 метра), льодовому ножі між жолобом і
рантклюфтом. Через 20 м мотузку завертаємо лівіше, під прикриття скельного
плеча, на якому ми ночували. Тут, під скелею, можливо зібратися групою. Мотузка
зісмикується через “гелікоптер”.
Дев’ята мотузка на базі з двох льодобурів, проходить вниз широким
льодовим схилом, вкритим дрібними вмороженими камінцями (фото 79). Крутизна –
40-45о. Зісмикується через “гелікоптер”.
Десята (крутизна до 40о) та одинадцята мотузка (до 30о) аналогічні
попередній. Мотузкою під час спуску можна скинути на себе каміння, яким вкритий
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лід на схилі. Одинадцята мотузка в нижній частині перетинає горизонтальну
льодовикову тріщину, шириною до двох метрів (фото 81). Тріщина забита сніговою
пробкою.
Дванадцята мотузка проходить схилом 25-30о, в принципі тут вже можливо
спускатися без мотузки. Одинадцята та дванадцята мотузка, як і подальший спуск
схилом відкритого льодовика камененебезпечні – на схил летить каміння з обох
кулуарів, на це треба зважати.
Подальший спуск у долину відбувається праворуч відкритим льодовиком,
крутизна 20-25о (фото 81). Через 400-500 м льодовик стає вкритим суцільним
шаром зовнішньої морени. Тут знімаємо кішки і продовжуємо спуск лівим берегом
річки Східний Музбулак до її впадіння в річку Джал-Джир. У гирлі Східного
Музбулака вбрід переходимо на правий берег, де й стаємо на ночівлю.
-

Підйом.
1 мотузка (50 м), кріпиться петлею за поруйнований скельний вихід з-під осипу.
Середній та дрібний осип, крутизна – 30-35о. n=1
2 мотузка (50 м), кріпиться на вертикальний та горизонтальний скельні гаки на
скельній стінці. Середній та дрібний осип, крутизна – 30-35о. n=1
3 мотузка (50 м). База на горизонтальному та якірному гаках на правій за х.р.
скельній стінці кулуару. Середній та дрібний осип, крутизна– 35о. n=2
4 мотузка (50 м). База на лівому скельному борту сідловини на двох скельних
гаках. Середній та дрібний осип, крутизна – 30-35о. n=1
Пройдено 4 мотузки загальною довжиною 200 метрів. L=200 м. n=5.
Сідловина осипна, вузька, для ночівлі непридатна, води немає. На сідловині
залишки сніжного наддуву в бік ущелини Корумду-су, висотою близько 3-х метрів.

-

-

-

Спуск.
1 мотузка (50 м). База на френді та двох вертикальних гаках на правій скельній
стінці перевальної сідловини. Траверс правого борту льодового кулуару, крутизна –
близько 65о. “Здьорг” – “гелікоптер”. n=1.
2 мотузка (50 м). База на двох льодобурах, перед скельним горлом, крутизна льоду
сягає 70о, довжина ділянки такої крутизни – до 10 м. Далі схил виположується до
55о, через 12-13 м розкріплюємо льодобуром, а ще через 15 м скельним гаком на
скельному бастіоні. “Здьорг” – “гелікоптер”. n=3.
3 мотузка (50 м). База на двох льодобурах під правим бортом, розкріплена
посередині ще одним льодобуром, крутизна 55о. “Здьорг” – “гелікоптер”. n=2.
4 мотузка (50 м) база на двох льодобурах під правим бортом, крутизна – 55о.
Виходить на правий бік скельно-осипного гребеня, останні 15 м – по осипу (25о), під
скельну стінку, на якій робимо базу R5 – на двох горизонтальних скельних гаках.
Збір групи. n=2.
5 мотузка (50 м), проходить гребенем поруйнованого скельного плеча, початок –
крутизна 25о, друга половина – до 35о, правий схил круто обривається в кулуар.
Знімається останнім з нижньою страховкою. n=3.
6 мотузка ( 50 м), кріпиться петлею за скельний виступ, веде гребенем, крутизна до
45о, перетинаємо кілька терас. У кінці мотузки – ночівля. Залишаємо петлю з
розхідної мотузки. n=1.
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- 7 мотузка (50 м). База на петлі за скельний виступ. Спуск вправо спочатку осипом,
потім – по скельній щілині, крутизною до 80 о, на дно кулуару. Є ризик скинути на
себе камінь. “Здьорг” – залишаємо петлю з розхідної мотузки. n=1.
- 8 мотузка (50 м). База з двох льодобурів, проходить уздовж лівого борту кулуару.
Перші 25-30 м дуже камененебезпечні, прострілюються камінням як з основного
кулуару, так і зі спускової щілини. Спуск по вузькому (0,5 метра), льодовому ножі
між льодовим жолобом і рантклюфтом. У кінці мотузки безпечне для збору групи
місце. “Здьорг” – “гелікоптер”. n=1.
- 9 мотузка (50 м). База на двох льодобурах, широкий льодовий схил, вкритий
дрібними вмороженими камінцями. Крутизна – 40-45о. “Здьорг” – “гелікоптер”.
n=1.
- 10 мотузка (50 м) база на двох льодобурах, широкий льодовий схил, вкритий
дрібними вмороженими камінцями. Крутизна – 40-45о. “Здьорг” – “гелікоптер”.
n=1.
- 11 мотузка (50 м) база на двох льодобурах, широкий льодовий схил, вкритий
дрібними вмороженими камінцями. Крутизна – 40о, у нижній частині перетинає
розлом льодовика, глибиною до двох метрів. Розлом забитий снігом, на його дні
збираємося. “Здьорг” – “гелікоптер”. n=1.
- 12 мотузка (50 м) база на двох льодобурах, широкий льодовий схил, вкритий
дрібними вмороженими камінцями. Крутизна 25-30о. “Здьорг” – “гелікоптер”. n=1.
Пройдено 12 мотузок загальною довжиною 600 метрів. L=600 м. n=18.
Всього.
Пройдено 16 мотузок загальною довжиною 800 метрів. L=800 м. n=22.
Спорядження:
 скельний гак, набір – 8 шт.;
 льодобури – 10 шт;
 скельний якірний гак – 5 шт.;
 френди малого та середнього розміру, набір – 5 шт.;
 молоток скельний – 2 шт.;
 розхідна 8 мм мотузка довжиною 15 метрів;
 якір сніжний – 5 шт. (для снігового часу року);
 короткі, середні та довгі петлі – 8 шт.;
 рації – 3 шт.

74

ущ. Сх. Музбулак

пер. Кентор (3А)

пер. Кічіне Музбулак (1Б)
в. 4480

пер. Кентор Пд.(3А)
в. 4726

в. Музбулак (4716)
10.08
пер. Музбулак (3А, 4350)

пер. Музбулак 2 (3А)

в. 4380
в. 4390
пер. Корумду Сх.(2А)

основний вододільний хребет

пер. Корумду Сх. 2 (2А)

8.08-9.08
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Мал 7. Мапа місцевості навколо перевалу Музбулак (3А).
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пер. Музбулак (3А, 4350)

Фото 67.

www.krokus.org.ua
Фото 66. Перевал Музбулак (3А) після вранішнього снігопаду. Фото з місця ночівлі. Зум 4Х.

пер. Музбулак (3А, 4350)

R4
R3
R2
R1

R0

www.krokus.org.ua
Фото 67. Перевальний зліт перевалу Музбулак (2А). Фото з боку ущелини Корумду-су.
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Фото 68. Підйом на пер. Музбулак (3А).
Третя мотузка.

www.krokus.org.ua

www.krokus.org.ua
www.krokus.org.ua

Фото 69. Підйом на перевал Музбулак (3А).
Вихід на перевальну сідловину.
Четверта мотузка.
www.krokus.org.ua
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Фото 70. Група на перевалі Музбулак (3А).
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Фото 71. Перший учасник на розвідці шляху спуску. Фото з перевальної сідловини.
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Фото 72. Спуск з пер. Музбулак (3А).
Перша мотузка.

www.krokus.org.ua
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Фото 73. Спуск з пер. Музбулак (3А).
Друга та третя мотузки.
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Фото 74. Спуск з перевалу Музбулак (3А). Перша та друга мотузки.

друга мотузка

третя мотузка

четверта мотузка

www.krokus.org.ua
Фото 75. Верхня частина спуску з перевалу Музбулак (3А).

пер. Кентор Пд. (3А,4310)

в.4726

пер. Корумду Сх.2 (2А)

www.krokus.org.ua
Фото 76. Перевал Кентор Південний (3А). Фото з місця ночівлі (41°14'38,06", 77°09'57,86") на скельній полиці.
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Фото 77. Ночівля на скельній полиці на спуску
з перевалу Музбулак (3А).

Фото 78. Спуск з пер. Музбулак (3А).
Сьома мотузка.

www.krokus.org.ua
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Фото 79. Спуск з перевалу Музбулак (3А). Десята мотузка.
пер. Музбулак (3А, 4350)

R1

10.08

R6

R5

R8
R9
R10
Фото 81.
R12

дванадцята мотузка
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Фото 80. Перевальний зліт перевалу Музбулак (3А) з боку ущелини Музбулак.
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10.08

Фото 82.

R9

R10

R11
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Фото 81. Перевальний зліт перевалу Музбулак (3А). Зум 3Х.

R1

R2
R3

R4

10.08
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Фото 82. Перевальний зліт перевалу Музбулак (3А). Верхня частина. Зум 8Х.
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в. 4390

пер. Корумду Сх. 2 (2А)
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Фото 83. Перевал Корумду Сх. 2 (2А). Фото від початку перевального злету пер. Музбулак (3А). Зум 3Х.

пер. Музбулак (3А, 4350)

в. 4390

пер. Корумду Сх. (2А)
10.08

www.krokus.org.ua
Фото 84. Перевальний зліт перевалу Музбулак (3А). Зум 4Х.

86

пер. Корумду Центр. (3Б)

в. 4540
пер. Музбулак Зах. (2А)

www.krokus.org.ua
Фото 85. Верхів’я ущелини Музбулак. Зум 20Х.

пер. Музбулак (3А, 4350)
пер. Корумду Сх. (2А)

ущ. Музбулак
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Фото 86. Ущелина Східний Музбулак. Фото від гирла р. Музбулак. Зум 3Х.

6.6. Перевал Джани-Джер Східний (2Б, 4535 м)
87
Перевал Джани-Джер Східний
розташований в основному
вододільному хребті. Веде із
ущелини Джал-Джир в ущелину
Карачукур. З боку ущелини Джал-Джир – скельно-сніжний. З боку
ущелини Карачукар – осипний.
ЧХЧ підйому на перевал з льодовика Джал-Джир – 8-9 год.
ЧХЧ спуску з перевалу в ущелину Карачукур – 3-4 год.
Координати перевальної сідловини: 41°16'12,27", 77°18'57,68.
Першопроходження: 14.08.2017 р.
При проходженні в зворотному напрямку категорія перевалу 2А.
Підйом на перевал Джани-Джер Східний починаємо від ночівлі на початку
ущелини Джал-Джир Східний (41°18'02,05", 77°17'11,91"). Місце дуже зручне для
ночівлі: майданчик рівний, широкий – розміром з футбольне поле, – вкритий мілкою
галькою, порослою невисокою травою, захищений від вітру. Поруч – проточна вода
в струмку та невеличке озерце. Звідси у верхів’ї ущелини вже чітко проглядає
сідловина нашого перевалу (фото 87). Сходимо на широку галькову пойму річки
Джал-Джир Східний і пологим плесом лівого берега річки рухаємось до язика
льодовика, що видніється далеко попереду (фото 88). Піднімаємось на льодовик, він
пологий; максимальна крутизна деяких ділянок
не більше 20°, відкритий,
трапляються неглибокі вузькі тріщини. Півтори години – і ми опиняємось в
центральній частині льодовика. Ліва його гілка веде в цирк вершини Змія (4903) та
перевалу Крило (2Б)(фото 90, фото 91) , центральна – до нашого перевалу, а права –
до перевалу Простір (н/к). Проходимо ще ~1,5 км, тут льодовик вже закритий,
тріщини дрібні й добре розрізняються під снігом. Прямо перед нами – цирк
перевалу Джани-Джер Східний (2Б) (фото 89). Погода зіпсувалась, пішов дрібний
сніг, тому стаємо на ночівлю під першим скельним бастіоном на боковій морені
(середній та мілкий осип), витративши майже годину на вирівнювання майданчиків
під два намети.
Під ранок нас накриває потужний снігопад. Випало до 30 см снігу. О 9:00
приймаємо рішення проходити перевал незалежно від погодних умов. Та з часом,
незважаючи на несприятливий метеопрогноз, погода покращується – хмари
розходяться, виглядає сонце. Стартуємо о 10:30.
Піднімаємось боковою мореною вздовж потужного льодовика, посіченого
великою кількістю тріщин (фото 92, фото 93). Перед сходом на льодовик – велика
напівзакрита тріщина, яку проходимо з організацією перил (~10 м) та верхньої
страховки. Далі рухаємося закритим льодовиком, лідери зв’язок постійно зондують
сніговий покрив. Продовжуємо підніматись сніговим схилом, крутизна зросла до
45°. Сніг який випав напередодні допомагає йти і робити сходинки. В іншому
випадку цей схил потребував би провіски ~50 м перил. Підходимо під скелю де
починається кулуар, який йде ліворуч ймовірно, в напрямку перевалу. Необхідно
зробити розвідку без рюкзаків.
Провішуємо першу мотузку по сніговому кулуару (фото 94) по межі снігу
(праворуч) та скель (ліворуч) (45°). Базу R1 робимо на вмерзлій плиті під скельною
стіною яка перегороджує кулуар. Посередині розкріплюємо мотузку петлею за
виступаючий камінь. Тонкий шар снігу, що лежить на льоду не завжди дозволяє
натоптувати нормальні сходи. Лівий (за ходом руху) борт кулуару утворений
вертикальними, місцями з нависанням скельними плитами, які проглядаються на
20-30 м угору. Розуміючи, що подолати такі скелі ми не зможемо, продовжуємо
пошук шляху підйому в напрямку перевальної сідловини (друга мотузка, фото 95).
Долаємо коротку скельну стінку 70-80° (фото 96, фото 98, початок третьої мотузки)
висотою ~12 м. Над стінкою – широка похила полиця 35° (сніг) (фото 97) довжиною

30 м, яка впирається в глуху скельну стіну. Та праворуч вздовж стіни відкривається
крутий кулуар (фото 99), що веде в напрямку перевальної сідловини. В цьому місці
робимо базу R3. Робити її досить складно – скелі зруйновані. База – 3 скельні гаки
два горизонтальних і один вертикальний. Організовуємо командну страховку для
проходження вертикальної скельної ділянки на початку третьої мотузки.
Четверта мотузка прокладена від скельної ніші праворуч у вузький (2-4 м)
кулуар. На дні кулуару – фірн та натічний лід, припорошений тонким шаром снігу.
Одягаємо кішки. Крутизна – 40-55°. Посередині кулуару мотузка розкріплена
ліворуч (за х. р.) френдом №2. Ближче до перевальної сідловини кулуар
розширюється і виположується до 30°. Базу робимо ліворуч на скельній стінці, яка
обмежує перевальну сідловину. База R4 на двох горизонтальних скельних гаках.
Перевальна сідловина неширока (5 м)(фото 100), осипна, для ночівлі не придатна,
вода відсутня.
Спускаємось з перевалу середнім та мілким осипом, обходячи зверху виходи
“баранячих лобів”, зміщуючись весь час праворуч (фото 102) у напрямку осипного
гребеня, крутизна спуску 30-35°. Переваливши гребінь помітили скельний каньйон
на початку якого був рівний майданчик під намет, поруч струмок з водою. Вже
пізно. Стаємо на ночівлю.
Зранку продовжуємо спуск каньйоном, у нижній частині при виході в
основну долину каньйон завершується 40 метровою, майже вертикальною скельною
стіною (фото 103, Мал. 8).
Підйом.
- 1 мотузка (50 м). Сніговий кулуар (45°). База R1 – на виступі скельної плити.
n=2.
- 2 мотузка (50 м), середнім осипом вздовж зруйнованих скель, крутизна (3037°). База R2 - петля навколо заклиненого валуна. n=2.
- 3 мотузка (50 м) скельна стінка ~12, далі широка похила снігова полиця (35°),
база R3 – три скельні гаки. n=1.
- 4 мотузка (50 м), вузьким скельним кулуаром, фірн, натічний лід. Рух в кішках.
Крутизна 40-55°. База R4 на перевальній сідловині – два горизонтальних гаки на
скельному відколі. Розкріплення посередині френдом. n=2.
Всього на підйом.
Пройдено 4 мотузки загальною довжиною 200 метрів. L=400 м. n=7.
Спуск.
- 1 мотузка (30 м) скельна стіна крутизною 70° (фото 103) в верхній частині
невелике нависання ~3 м, середня частина оледеніла. База R1 – основною мотузкою
за виступаючий камінь. n=2.
Всього на спуск.
Пройдено 1 мотузка загальною довжиною 30 метрів. L=30 м. n=2.
Всього. Підйом та спуск.
Пройдено 5 мотузок загальною довжиною 230 метрів. L=430 м. n=9.
Рекомендації:
o Спорядження:
 скельні гаки, набір горизонтальні та вертикальні – 5 шт.;
 молоток скельний – 2 шт.;
 короткі, середні та довгі петлі – 3-5 шт.;
 карабін – 8-10шт.
 рації – 3 шт.;
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13.08
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в. 4782
пер. Джани-Джер 2 (2Б*)
пер. Крило (2Б, 4670)

пер. Джани-Джер Сх. (2Б, 4535)

пер. Джани-Джер (3А)
в. Змія (4903)

основний вододільний хребет

14.08

скельна стіна

пер. Карагермес (2А)
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Мал 8. Мапа місцевості навколо перевалу Джани-Джер Східний (2Б).
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пер. Джани-Джер Сх. (2Б, 4535)
в. 4651

13.08
Фото 89.

www.krokus.org.ua
Фото 87. Верхів’я ущелини Джал-Джир.

в. 4651

пер. Джани-Джер Сх. (2Б, 4535)

www.krokus.org.ua
Фото 88. Підйом на перевал Джани-Джер Східний (2Б). Вихід на льодовик.
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в. 4651

пер. Джани-Джер Сх. (2Б, 4535)
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Фото 89. Перевал Джани-Джер Східний (2Б) з боку ущелини Джал-Джир.

пер. Крило (2Б, 4670)
в. 4651
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Фото 90. Ліва гілка льодовика. Перевал Крило (2Б).

пер. Джани-Джер (3А)

в. Змія (4903)
пер. Крило (2Б, 4670)
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Фото 91. Вища точка хребта Джани-Джер – вершина Змія (4903 м).
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пер. Джани-Джер Сх. (2Б, 4535)
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тріщина, перила 10 м
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Фото 92. Перевальний зліт перевалу Джани-Джер Східний (2Б).

в. 4430
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Фото 93. Підхід до перевального злету перевалу Джани-Джер Східний (2Б).
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Фото 94. Підйом на перевал Джани-Джер Східний (2Б). Друга мотузка, нижче точки розкріплення.

третя мотузка
точка розкріплення

R2
друга мотузка
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Фото 95. Підйом на перевал Джани-Джер Східний (2Б). Друга та третя мотузки.
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Фото 96. Підйом на перевал ДжаниДжер Східний (2Б).
Проходження скельної стінки
на початку третьої мотузки.

Фото 97. Підйом на перевал ДжаниДжер Східний (2Б).
Ділянка третьої мотузки над
скельною стіною.
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Фото 98. Підйом на перевал Джани-Джер Східний (2Б). Третя мотузка.
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Фото 99. Підйом на перевал Джани-Джер Східний (2Б). Четверта мотузка.
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Фото 100. Група на перевалі Джани-Джер Східний (2Б).

пік Данкова (5982)

в. Кизил-Аскер (5842)
пік Космос (5940)
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Фото 101. Плато Кагалячап та хребет Кок-Шаал. Фото з перевалу Джани-Джер Східний (2Б).
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пер. Джани-Джер Сх. (2Б, 4535)
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Фото 102. Спуск з перевалу Джани-Джер Східний (2Б).
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Фото 103. Спуск з перевалу Джани-Джер Східний (2Б). Проходження скельної стінки в каньйоні.

6.7. Перевал Карачукур (2А, 4663 м)
Перевал Карачукур розташований в південному відрозі основного
вододільного хребта. Веде із ущелини Карачукур на плато Кагалячап. З
боку ущелини Карачукур – сніжно-льодовий. З боку платоКагалячап –
осипний.
ЧХЧ підйому на перевал з ущелини Карачукур – 3,5-4 год.
ЧХЧ спуску з перевалу на плато Кагалячап – 3-3,5 год.
Координати перевальної сідловини: 41°14'17,34", 77°17'09,81".
Першопроходження: 16.08.2017 р.
Перевал Карачукур відрізняється від попередніх пройдених нами перевалів у
масиві Джани-Джер потужною зоною абляції (фото 104, фото 105, фото 109). Це
зумовлено близькістю Кок-Шаалу з численними масивними льодовиками (фото
121) та спрямованістю схилів, де йде накопичення снігових мас, на північ (мал. 9,
фото 115). Разом з тим, сама долина вільна від льодовика, де йдуть процеси
інтенсивного танення тіла глетчера (фото 107). Тож ми підходили долиною під
перевальний злет численними моренними валами (фото 105, фото 106, фото 117), а
потім некрутом льодовиком вкритом покрівною мореною, спочатку більш
потужною (фото 107), згодом помірною. Перевальний злет самого Карачукура
сформований роботою потужного в минулому глетчера, який утворив глибоку
трогову долину з скельними масивами по обидва боки (фото 105, фото 106). У
цьому ж південному відрозі основного вододільного хребта ми відзначили та
сфотографували інші цікаві для майбутніх проходжень перевальні сідловини –
Карагермес (2А), Карагермес (1Б*), Карачукур Сх. (2А) та вершини (фото 104-108,
мал. 9).
Табір вирішили встановити максимально близько до перевального злету
(фото 105). Рівного місця на камінні не знайшли. Рівняли площадку на залишках
снігової лавини, яка весною злетіла зі стін скельного бастіону правого борту (фото
109). Тим часом, група з двох зв’язок зробила розвідку та “обробку” перевалу. Шлях
проклали закритим льодовиком широкою дугою ліворуч, обходячи льодовикові
тріщини та стінки, а потім праворуч, під вертикальні скелі правого борту та вище до
перевалу (фото 110). Логіка сходження базувалася на мінімальному ризику при
перетині закритих льодовикових тріщин, що в підсумку і вдалося (ми перетнули
декілька вузеньких, шириною не більше 30 см, тріщин).
На ранок почали підйом на перевал (фото 111). Сліди за ніч підмерзли і
створили зручні безпечні сходинки (фото 112). Сніговий схил – 25-35о.
Насолоджуємось рухом серед глибоких тріщин, льодових стін та провалів
високогірним глетчером (фото 113). Обійшовши широкі тріщини, наблизились до
скель правого борту. Тут прямо вгору провішені по снігу (35-45о) дві мотузки на
льодобурах. Зона тріщин ліворуч закінчилася. Третя мотузка прокладена траверсом
ліворуч вгору (фото 114) у напрямі перевального сідла. База R3 - на снігових якорях,
мотузка розкріплена посередині сніговим якорем. Наступна четверта
горизонтальним траверсом через 40 метрів виходить на перевальну сідловину (фото
115). Закріплена петлею на зруйнованій скелі.
Сідловина – це сніговий гребінь (фото 115), який у бік спуску переходить у
крутий осип, а у західному напрямі має пласке розширення та невисокі скельні
виходи (фото 116), на фоні яких ми фотографуємось. Складаємо тур та вкладаємо
записку. Навпроти велична картина вершини Змії (4903), найвищої у районі, не
пройденого поки що перевалу Джани-Джер (3А) та перевалу Крило (2Б). Хребет
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Кок-Шаал закритий хмарами. Лише наступного дня вдалося зробимо його чудові
фото (121), а також нашого перевалу з боку спуску (фото 120). Чітко видно снігову
пляму, якою починається спуск.
Далі проходимо осип 35о і траверсуємо праворуч, обходячи пояс “баранячих
лобів” (фото 118). Подальший шлях іде звивистою осипною долиною (фото 119).
Табір встановили на трав’янистому майданчику на плато Кагалячап (фото 120),
поруч з мілким непроточним озером. Воду використовували з річки, вздовж якої
спустилися на плато.
Підйом
- 1 мотузка (50 м) сніговий схил 35-40о. База на двох льодобурах.
Проміжний льодобур. n=2.
- 2 мотузка (50 м) сніговий схил 35-45о. База на двох льодобурах.
Проміжний льодобур. n=2.
- 3 мотузка (50 м) траверс сніговим схилом 30-35о ліворуч вверх. База на
двох снігових якорях. Проміжний якір. n=2.
4 мотузка (40 м) Горизонтальний траверс 20-30о снігом вздовж скель.
База петлею на зруйнованих скелях. n=1.
Перевал
Сніговий гребінь, який у західному напрямі має пласке розширення та
невеликі скелі. Сніг та потім осип у напрямі спуску.
Спуск
о
Осип середній 30-35 приблизно 350 м. Траверс праворуч осипом, в обхід
“баранячих лобів”. Спуск осипним кулуаром 35о . Подальший спуск осипною
ущелиною до плато Кагалячап.
Пройдено на підйом 4 мотузки загальною довжиною 190 метрів. L=300 м. n=7.
Рекомендації:
Перевал, після проходження першої широкої дуги ліворуч (фото 110), можна
проходити прямо вверх у середній частині. Перетнувши широкий провал закритої
тріщини (фото 113), підніматися сніговим схилом до 50 о , бершрунд перетинається
по сніговому мосту. Це найкоротший шлях до центральної перевальної сідловини.
o Спорядження:
 молоток скельний – 1 шт.;
 якір сніжний – 5 шт.;
 короткі, середні та довгі петлі – 8 шт.;
 рації – 4 шт.
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пер. Крило (2Б, 4670)

пер. Джани-Джер 2 (2Б*)

в. Змія (4903)
пер. Джани-Джер (3А)
основний вододільний хребет

пер. Кічіне Джал-Джир (2Б)

вузлова вершина (4700)

пер. Карагермес (2А)

пер. Карагермес Пд. (1Б*)

15.08

в. 4790
в. 4634
в. 4730

пер. Карачукур Сх. (2А)

пер. Карачукур (2А, 4663)

Мал 9. Мапа місцевості навколо перевалу Карачукур (2А).
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пер. Карачукур (2А, 4663)

пер. Карачукур Сх. (2А)
в. 4634

в. 4790
в. 4730

www.krokus.org.ua
Фото 104. Перевали південного відрогу. Фото з місця ночівлі над каньйоном. Спуск з перевалу
Джани-Джер Східний (2Б).

пер. Карачукур Сх. (2А)

пер. Карачукур (2А, 4663)
в. 4730

в. 4790

15.08

www.krokus.org.ua
Фото 105. Перевал Карачукур (2А). Фото з північного борту ущелини Карачукур.
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пер. Карачукур (2А, 4663)
в. 4790
пер. Карагермес Сх. (1Б*)

www.krokus.org.ua
Фото 106. Верхів’я ущелини Карачукур.

в. 4634

пер. Карачукур Сх. (2А)

www.krokus.org.ua
Фото 107. Перевал Карачукур Сх. (2А).

пер. Карагермес (2А)
пер. Карагермес Сх. (1Б*)

вузлова вершина (4700)

основний вододільний хребет

пер. Кічіне Джал-Джир (2Б)

www.krokus.org.ua
Фото 108. Верхів’я ущелини Карачукур.
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пер. Карачукур (2А, 4663)

15.08
Фото 110.

www.krokus.org.ua
Фото 109. Перевал Карачукур (2А) з боку ущелини Карачукур.

пер. Карачукур (2А, 4663)
R2
R1
R0

Фото 111.

www.krokus.org.ua
Фото 110. Перевальний зліт перевалу Карачукур (2А).
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www.krokus.org.ua
Фото 111. Підйом на перевал Карачукур (2А).

www.krokus.org.ua
Фото 112. Підйом на перевал Карачукур (2А).

107

Фото 113. Підйом на перевал Карачукур (2А).

Фото 114. Підйом на перевал Карачукур (2А).
Третя мотузка.
www.krokus.org.ua
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в. 4730

www.krokus.org.ua
Фото 115. Підйом на перевал Карачукур (2А). Четверта мотузка. Вихід на перевальну сідловину.

в. Змія (4903)

www.krokus.org.ua
Фото 116. Група на перевалі Карачукур (2А).

пер. Крило (2Б, 4670)
в. Змія (4903)

пер. Джани-Джер (3А)

www.krokus.org.ua
Фото 117. Вершина Змія (4903) з перевалу Карачукур (2А).
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пер. Карачукур (2А, 4663)
в. 4790

www.krokus.org.ua
Фото 118. Перевал Карачукур (2А) з боку плато Кагалячап.
пер. Карачукур (2А, 4663)
в. 4790

www.krokus.org.ua
Фото 119. Спуск з перевалу Карачукур (2А).

пер. Карачукур (2А, 4663)

в. 4730
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пер. Карачукур Сх. (2А)

в. 4634

www.krokus.org.ua
Фото 120. Місце ночівлі на плато Кагалячап.

в. Кизил-Аскер (5842)
в. Гірський кінь (5186)
в. Гронка (5050)

пік Віяловий (5250)

www.krokus.org.ua
Фото 121. Хребет Кок-Шаал. Фото з місця ночівлі.

7. Висновки та рекомендації
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Результати подорожі, в цілому, можна вважати задовільними. Досліджено
невідомий до цього в туристському відношенні хребет Джани-Джер. Вдалося
зробити ряд першопроходжень на хребті Джани-Джер, який, за нашими
відомостями, раніше відвідувався лише однією групою [1]. У числі пройдених
перешкод – технічно складні скельно-льодові 3А перевали Чонтор та Музбулак.
Запланований маршрут був здебільшого пройдено. Перевали в хребті ДжаниДжер виявились більш складнішими ніж заявленими на проходження. Оцінена після
проходження складність перевалів Чонтор та Музбулак – 3А, замість заявленої 2Б.
Район плато Кагалячап є цікавим і перспективним для здійснення подорожей і
походів різної категорії складності. Хребет Джани-Джер поки залишається
практично недослідженим. Хребет Кок-Шаал-Тоо став активніше відвідуватись
альпіністами і туристами в останні кілька років, однак і тут ще залишаються
неосвоєні місця.
Плато Кагалячап є практично рівною поверхнею, що розділяє хребти ДжаниДжер і Кок-Шаал-Тоо. Значна протяжність плато дозволяє побачити дуже красиві
панорами гір; одна з таких панорам відкрилася нам з сідловини перевалу ДжаниДжер Східний (2Б, 4535)(фото 101) - це був вид в сонячну погоду на хребет КокШаал-Тоо з його п'ятитисячниками - піками Данкова (5982), Космос (5940), КизилАскер (5842).
Однією з особливостей району, про яку варто пам’ятати, є досить суворий
клімат. Погода дуже нестабільна, з частими опадами, в основному у вигляді снігу, і
сильними вітрами. З огляду на цю особливість району, необхідно, плануючи
маршрут і вирушаючи в подорож, бути готовим до можливих змін маршруту через
негоду. Потрібна достатня мобільність групи і готовність швидко коригувати
тактику пересування (перечекати туман, швидко зібратися і рухатися далі при
проясненні і т. п.)
Сприятливому завершенню походу сприяв великий обсяг підготовки:
технічної, організаційної, матеріальної. Так, загальні плани відвідин району були
оголошені ще в вересні 2016 року, а з жовтня розпочато підготовку і збір інформації.
Чималу увагу було приділено питанням радіозв'язку. Завдяки розумінню і
відповідальності кожного учасника, що взяв участь в заході, все вдалося зробити
вчасно і в необхідному обсязі.
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8. Додатки.
8.1. Кошторис.
статі витрат

на одну людину
грн

1

2

3
4
5
6

Транспортні витрати:
потяг: Київ – Мінськ
авіа: Мінськ – Алмати
Алмати – Київ
авто:
Алмати (аеропорт) – Нарин –
ущ. Джал-Джир
застава Орто-Кашкасу – Нарин –
Алмати (аеропорт)
Продукти:
на маршруті
в дорозі (туди)
в дорозі (назад)
Транспортування рюкзаків
(караван на початку
маршруту)
Аптечка (поповнення)
Бензин
Оформлення перепусток в
прикордонну зону
всього

$

всього
грн
13582,34

на группу в
8 чол.
грн
$

898,34
4711,00
4064,00

7186,72
37688,00
32512,00

1950,00

15600,00 600

1959,00

15600,00 600

1607,86
1217,86

9743,00

155,00
235,00

1237,00
1875,00

142,00

142,00

1137,00

50,00
19,00
650,00

50,00
19,00
650,00

400,00
152,00
5200,00

16051,20

Курс USD – 26,00 грн за 1 USD
Курс ₸
– 0,0771 грн за 1 казахський теньге
Курс С
– 0,376 грн за 1 киргизький сом

25

128409,60
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8.2. Групове та особисте спорядження
Табл. 2. Групове спорядження
найменування

кількість
(шт)

вага
(г)

1 намет Neva 5 (Normal) з юбкою +
підстилка

1

6344

2 мультитопливний пальник PRIMUS
OmniFuel з балоном для бензину

2

1584

1

416

7л
2
2
1
1
1

5180
100
200
48
60
515

1

430

11 фотоапарат цифровий Canon PowerShot
S20 IS в чохлі

1

1120

12 фотоапарат цифровий Nikon J1

1

600

13 спальний мішок одіяло Viking 200
(Commandor)

2

3150

2

2400

2
1

3200
500

http://primus-ukraina.com.ua/katalogue/multitoplivniegorelki/item/39omnifuel.html

3 запасний пальник PRIMUS MultiFuel без
балону
4 бензин
5 термочохол
6 захист від вітру
7 половник
8 комплект для миття посуду
9 каструля Primus EtaPot 3.0 л
http://primus-store.ru/product/kotelok-kastryulya-primus-etapower-pot29-l/

10 каструля Primus EtaPower 2.9 л
http://hotline.ua/sport-turisticheskayaposuda/primus_kastryulya_etapower_pot_29_l/

http://hotline.ua/sport-spalnye-meshki/commandor_viking_200/

14 спальний мішок одіяло Viking 200
(Commandor)
http://tropa.ks.ua/product_49.html

15 спальний мішок кокон
16 мапи + документи

примітка

найменування

17
18
19
20

Планшет CHUWI Vi8, Windows 10
аптечка
ремонтний набір
супутниковий телефон Thuraya XP

кількість
(шт)

вага
(г)

1
1
1
1

450
2000
1100
220

21 акумулатор АА

12

312

22 радіостанція Midland 650

4

784

23 GPS Garmin eTrex Legend НСх

1

171

24 сонячний зарядний пристрій Allpowers 15
Watt

1

446

25 Power банк Xiaomi 20000

1

336

26 USB зарядка для акумуляторів XTAR
VC4

1

210

5
1
8
5

12478
715
474

http://spot-s.com.ua/thuraya-xt/?gclid=CLKt39TtkM8CFSoNcwodoJoI6g

http://1mhz.ru/instr/GXT650.pdf

http://solpower.com.ua/info/183-obzor-solnechnoj-batarei-allpowers-15watt

http://batterex.com.ua/chargers/xtar_vc4

27
28
29
30

мотузка осн. 50 м 10.0 мм
розхідна мотузка 35 м 6 мм
стац. петлі (відтяжки)
мікро стопер “Стопер” (1-5) +екстрактор
“криса”

192

http://krok.biz.ua

31 молоток скельний

1

590

1
15
4

815
764
206

http://krok.biz/skalnoe-snaryazhenie/molotok-skalniy

32 молоток льодовий з бійком
33 скельний гак
34 якірний скельний гак
http://krok.biz/skalnoe-snaryazhenie/yakorniy-kryuk-pryamoy-80

примітка
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кількість
(шт)

вага
(г)

4

76

5

530

37 кільця розхідні

12

502

38 сніговий (фірновий) якір

8

1442

39
40
41
42

16
11
1
1

492
1034
794
660

найменування

35 штучні точки опори
http://krok.biz/skalnoe-snaryazhenie/ito-zhestkaya-s-trosikovoy-petley

36 френд
https://alpinist.biz/archives/7117

карабін
льодобур
молоток льодовий
снігова лопата Avalanche shovel alloy
(Komperdell)
http://www.komperdell.com/en/poles/touring/avalanche_safety/460_10.php

загальна вага:

53580

примітка
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Табл. 3. Особисте спорядження
найменування

1 наплічник Vertex 100
2 накидка на рюкзак Terra Incognita
RainCover L
3 килимок
Termarest Z-Lite в чохлі
Nulon ”Снаряжение”
4 плащ пончо поліетиленовий
5 плащ індивід. поліетиленовий
6 компас планшетний 22С
7 годинник водонепроникний
8 ліхтар Tikka E43 PBY, Petzl
9 окуляри сонцезахисні Sherpa 079,
Julbo
10 кепка BDU (бейсболка)
11 лижна шапка
12 вітровка LITE-SPEED JKT,
Montane
13 сорочка
14 пухівка, Lafuma
15 джемпер Rondo, Comandor
16 штани Marmot Limantour Pant
17 штани ходові запасні (бівуачні)
18 штани ходові запасні Comandor
19 штани термо Frozzy, Commandor
20 футболка термо Rock Front
21 шкарпетки товсті теплі
22 шкарпетки тонкі
24 рукавиці NordBlanc 2848 Ski
Gloves, Comtex
25 гамаші Travel-Extreme Snow
26 бахіли
27 носова хустка
28 кросівки
29 вібрам Gronell Aspen
30 посуд (кружка, миска, ложка, ніж)
31 туалетне приладдя: рушник, мило,
з/щітка, з/паста, гребінець
всього
загальна вага:

кількість

вага (грам)
в
поза
рюкзаку рюкзаком

1
1

3010
150

1

553

1
1
1

220
165
42

1
1

74

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3п
3п
1п

http://www.sportsummit.ua/catalog/oc
hki_gornye/ochki_alpinistskie_julbo_s
herpa/

71
34
195

http://montane.com.ua/catalog/product
/montane-lite-speed-jkt-5919/

235
905
331
411
406
421
238
232
161
64
96

http://turkul.net/shtany-marmotlimantour-pant-26561.htm

www.commandor.com.ua/clothes/skin/f
rozzy_br

76
32
253

http://multisport.com.ua/odezhda/gam
ashi/travel-extreme-snow

2000

https://multisport.com.ua/obuv/gorniebotinki/gronell-aspen

246
39
670
347
246
8 650

12 018

http://www.gorgany.com/kylymoktherm-rest-z-lite-sol-regular.html
www.kombrig.net/snar-isom.htm

95

1п
3
1п
1п
1к
1к

www.terraincognita.ua/catalog/rucksac
ks/vertex.html
http://terraincognita.ua/catalog/accesso
ries/raincover.html

3 368
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Табл. 4. Особисте спеціальне спорядження
найменування

1

льодоруб CAMP Neve IceAxe

кількість

вага (грам)
в
рюкзаку

1

540

1

350

поза
рюкзаком

http://www.camp-usa.com/products/ice-axes/neve/

2

каска PETZL ELIOS 1
http://www.petzl.ru/sport/catalog/168_609/2918.html

3

страхувальна система NordVento + блокування

1к

833

4
5
6
7
8

страхувальний вус ~ 5 м
страхувальні рукавиці
прус (мотузка 6 мм)
карабін
гальмівний пристрій Petzl
reverso-3

1
1п
1
5
1

200
80
70
414
77

1

218

1
1

59
139

http://www.petzl.com/en/outdoor/belaydevices/reverso-3

9

жумар KONG 896-D LIFT right
handle
http://bivak.com.ua/kong-896d-lift-right-handlered/p9339/

10 “педаль”
11 Pantin Petzl
https://www.petzl.com/BE/en/Professional/Ropeclamps/PANTIN#.WGvjzmrfN84

12 кішки Salewa AGUILLE
STEP-IN

1п 1154

http://6kc.ru/crampons_mountaineering/12521.html

13 трекінгові палиці
всього
загальна вага: 4 787

1

653
4 134 653
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Табл. 5. Вагові характеристики
на
групу
(кг)

на 1 людину
(кг)
в рюкзаку

загальна

особисте спорядження
групове спорядження
продукти

102,272
53,580
76,000

12,784
6,697
9,500

16,805
6,697
9,500

всього:

231,852

28,981

33,002

Вага наплічника при виході маршрут
на одного чоловіка:
31,500 кг
на одну жінку:
22,924 кг

8.3. Харчування на маршруті
Табл. 6. Меню
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Табл. 7. Використані продукти.
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8.4. Медичне забезпечення
Табл. 8. Склад аптечки
№

1
2
3
4
5

назва
ЗНЕБОЛЮВАЛЬНІ І ЖАРОЗНИЖУВАЛЬНІ
Парацетамол
Аспірин
Кетанов
Кетанов (амп.)
Колдрекс

од.виміру

кількість вага
(гр.)

табл
табл
табл
ампул
табл

40
20
20
2
20

30
10
10
10
10

СЕРЦЕВО-СУДИННІ
6 Анаприлін
7 Корвалол
8 Верапаміл
9 Магнію сульфат, 25% розчин
10 Нітрогліцерин

табл
табл
табл
ампул
табл

10
20
10
3
20

5
3
5
15
10

СТИМУЛЯТОРИ
11 Адреналін
12 Кордіамін

ампул
ампул

2
2

10
10

табл
табл
табл
пачка
табл
табл
табл

10
10
40
2
10
10
10

5
5
20
6
5
5
5

ПРИ ХВОРОБАХ ОРГАНІВ ДИХАННЯ
20 Бромгексин
21 Нокспрей
22 Галазолін

табл
пляшка
пляшка

20
1
1

5
25
35

СПАЗМОЛІТИЧНІ ЗАСОБИ
23 Но-шпа
24 Но-шпа (дротаверин) ампульний
25 Спазмалгон

табл
ампул
табл

20
4
10

8
12
4

САЛУРЕТИКИ
26 Фуросемід
27 Фуросемід ампульний

табл
ампул

10
3

5
15

пляшка
пляшка
пляшка
тюбик
пляшка
тюбик

1
1
1
1
1
1

50
50
50
30
100
30

13
14
15
16
17
18
19

28
29
30
31
32
33

ПРИ ХВОРОБАХ ШЛУНКУ ТА КИШЕЧНИКУ
Мезим
Ренні
Сорбекс
Смекта
Лоперамід
Імодіум
Омепразол

АНТИСЕПТИКИ
Перекис водню
Зеленка
Пантенол спрей
Левомеколь мазь
Спирт
Крем «Рятівник»
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ПРОТИІНФЕКЦІЙНІ
34 Ципрофлоксацин

табл

10

5

ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ШКІРОЮ
35 Помада гігієнічна
36 Дитячий крем

шт
тюбик

2
1

10
30

ПРИ ХВОРОБАХ ОЧЕЙ
37 Візин
38 Дексаметазон

пляшка
ампул

1
3

10
15

табл
табл

10
10

5
5

тюбик
тюбик

1
1

30
120

43
44

ПРОТИАЛЕРГІЙНІ
Лоратадин
Супрастин
МАЗІ
Зігріваюча – Віпросал
Сонцезахисна - захисний крем-фільтр ТМ «БіоКон», фактор
35
Протизапальна - Диклофенак
Протигрибкова - Ламікон

тюбик
тюбик

1
1

35
10

45
46
47
48
49
50

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЕРЕВ*ЯЗКИ
Пластир хірургічний на нетканій основі, ширина 25 мм
Пластир бакт.
Бинт нестерильний
Бинт стерильний
Бинт еластичний
Вата нестерильна

рулон
шт
шт
шт
шт
упаковка

2
150
4
4
2
1

20
30
20
20
50
50

шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт
шт

1
1
1
1
1
2
3
3
1
1
1
1

15
15
15
20
5
3
7
12
104
305
128
0

39
40
41
42

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

ІНСТРУМЕНТИ
Ножиці
Пінцет
Люстерко
Термометр
Пипетка
Скальпель стерильний
Шприц 2 куб.
Шприц 5 куб.
Жгут
Тонометр
Стетоскоп
Компендіум по фармакології для Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.book.bollekar&hl
=ru

ЗАГАЛЬНА ВАГА -

Вага аптечки з упаковкою – 2000 г.
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