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1 Довідкові дані про туристський спортивний похід
З 7.07.2019 р. по 20.07.2019 р. групою туристів Туристського клубу «Університет» було
пройдено гірський похід третьої категорії складності, протяжністю 141 кілометрів за 14
ходових днів в районі Центрального Кавказу, Сванетія за маршрутом:
пос. Накра - дол. р. Накра - пер. Орджонікідзе (1Б*, 3400 м) - р. Квіш - р. Долра Ушбинські водоспади (радіально) - пос. Мазері - р. Гулічала - пер. Гулічала верхній
(3250 м) + пер. Гуль-1 (3300 м, сумарно 1Б) - льод. Чалаатський - р. Местіачала –
Лекзирський хрест - льод. Лекзир - пер. Башиль (2А, 3460 м) - льод. Ірет – дол. р.
Дзінал - льод. Зер - пер. Нюрмиш (2А, 3600 м) - верш. Бангур’ян (1Б, 3835 м)
(радіально) - дол. р. Цхе - м. Местія.
Учасники походу:

Горпенюк Марія Андріївна

Вінніков Віталій Глебович

Корогод Гліб Павлович

Корогод Олена Миколаївна

Бутарєв Костянтин Олександрович
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Покотило Назарій Любомирович

Надточий Павло Олександрович

Склад групи:
№
п/п

Прізвище, ім'я,
по-батькові

Рік
народж.

Розряд з СП,
П.І.Б. тренера

Туристський досвід
(К, У), район СП

Обов'язки в
групі

1

Горпенюк Марія
Андріївна

1992

КМС
Куцаєв В. В.
Триліс В. В.

2ГК (Карпати),
1ГК (Грузія),
4ГУ (Тянь-Шань)

Керівник

2

Корогод
Гліб
Павлович

1988

2-й розряд
Куцаєв В. В.
Триліс В. В.

2ГУ (Карпати)

Штурман

3

Корогод
Олена
Миколаївна

1992

1-й розряд
Куцаєв В. В.
Триліс В. В.

1ПУ (Карпати);
Аладаглар,
Туреччина н/к

Медик, зав.
харчування

4

Вінніков
Віталій Глебович

2001

Триліс В. В

2ГУ (Карпати),
Грузія н/к;
1ГК (Карпати)

Зав.
спорядженням,
фотограф

5

Покотило
Назарій
Любомирович

2000

Триліс В. В.

2ГУ (Карпати)

Культуролог,
породо- та
травознавець

6

Бутарєв
Костянтин
Олександрович

1986

1-й розряд
Куцаєв В. В.
Триліс В. В.

1ГУ (Грузія);
3-й альпрозряд 2Б
(Карачаево-Черк)

Ремонтник

7

Надточий Павло
Олександрович

1992

Триліс В. В.

2ГУ (Карпати), 1ВУ

Хронометрист,
літописець

Місцезнаходження звіту - бібліотека Київської обласної маршрутно-кваліфікаційна
комісії, сайт турклубу «Університет», бібліотека керівника групи.
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2 Організація туристського спортивного походу
2.1 Загальна змістовна ідея походу
Похід у своїй сутності мав наступні завдання:
- перевірка та підвищення рівня підготовки учасників для участі у походах більш
складних категорій;
- здобуття учасниками реального досвіду пересування різними типами рельєфу;
- розвідка локальних перешкод у районі проведення походу;
- отримання керівником досвіду керівництва походом ІІІ категорії складності, а
також отримання досвіду керівництва іншими учасниками з метою подальшого
особистого росту;
- отримання висотного досвіду, а також досвіду гірських походів в цілому в
високих горах;
- знайомство з культурою та історією Грузії.
Підготовка до походу проводилась впродовж року і включала в себе:
- придбання авіаквитків;
- вивчення району проведення походу;
- загальнофізичні і технічні тренування (Райхове озеро, «Зелена стінка», схили
Голосіївського лісу, скелі в Денишах та ін.);
- участь у змаганнях («Осінній лист», внутрішньоклубні в Нових Безрадичах);
- перевірка особистого і групового спорядження, визначення його оптимального
складу;
- оформлення перепустки для проходу в прикордонну зону;
- комплектація аптечки, прослуховування лекції щодо її використання;
- проходження медкомісії;
- розвідка керівником перевалів Бак, Гуль;
- оформлення полісів страхування;
- складання розкладки, покупка та фасування продуктів;
- випуск у МКК.
Тактика походу:
- поступове збільшення категорії складності перевалів 1Б-2А з різним типом
гірського рельєфу;
- облаштування місць ночівель поблизу перевалів та бродів;
- реалізація двох забросок для зниження ваги наплічників;
- на кінцевому етапі - планування графіку з урахуванням реалізації можливості
голосування на виборах до Верховної Ради України 21 липня 2019 р. в Тбілісі.
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2.2 Оформлення перепусток у прикордонну зону
За місяць до походу був надісланий запит на оформлення перепустки (разом з
копіями закордонних паспортів) на електронні адреси gbp@mia.gov.ge та
brol@mia.gov.ge, а також на прохання була вислана мапа з ниткою маршруту. Після
чого була отримана відповідь з першої (впродовж тижня):
Здравствуйте,
Пропуска для передвижения, а также соответствующий инструктаж вы сможете
получить на пограничном секторе в пос. Накра.
Приятного Вам путешествия,
С уважением
http://bpg.gov.ge/ge/
__________
Тобто, це і було підтвердження, що дозвіл нам дали. З другої адреси – не відповіли.
В пос. Накра нам видали одну перепустку на всіх у вигляді папірця формату А5.
Перепустку після походу не здавали.
2.3 Варіанти під'їзду та від'їзду, обґрунтування точок початку та кінця маршруту
Точкою збору була призначена застава прикордонників в поселенні Накра, ввечері
7 липня 2019 р.
Керівник знаходилась в Грузії з 11 червня. Учасники добирались з Києва до Тбілісі
авіарейсами МАУ (6-7 липня) та SkyUp (7 липня). Подальший рух до точки старту
виконувався рейсовими автобусами, автостопом, таксі та пішки.
2.3 Аварійні виходи з маршруту і його запасні варіанти
На випадок проблемної переправи через р. Квіш - обхід через перевал Бак 1Б або по
льодовику Квіш.
Башиль 2А - на випадок поганої погоди можливий прохід через перевал Башиль 1Б
або Башиль верхній 2А.
Замість пер. Нюрмиш 2А можливе проходження пер. Уфимський 1Б з подальшим
спуском в пос. Жабеші.
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3 Графік руху і технічний опис маршруту
3.1 Графік руху

Дата

День
походу

7.07.19

1

№
ділянки
переходу

1

Ділянка шляху (від-до)

Інгурське шосе – пос. Накі,
погранзастава

Характер шляху,
природні перешкоди,
їх категорійність,
небезпечні ділянки
Ґрунтова дорога

Пройдено за день

8.07.19

Чистий
ходовий час
(год:хв)

11

3:40

11

3:40

1:35

Перепад
висот (м)

Примітка

Ясно
+325
-32

Погранзастава – пост
прикордонників

Ґрунтовка, кам’яниста
дорога

4

Ясно,
безвітряно

2

Пост прикордонників – кош

Скотогонна стежка

3

Вихід з табору о
10.10

3

Кош – верхня межа лісу

Ліс, кущі

2

1:20

Хмарно,
безвітряно

Тропа відсутня, схил
до 40°

4

Верхня межа лісу – нижня
висяча долина

Стежка

4

2:40

Невеликі
хмари, натяк
на дощ

Правий борт крутого
струмка

13

7:15

Вихід з табору о 7:10

Ясно,
безвітряно

1:40

2

3

Метеоумови

1

Пройдено за день

9.07.19

Протяжність
(км)

+1209
-40

1

Нижня висяча долина –
льодовик

Гребінь морени

4

3:25

Ясно

2

Льодовик – пер. Орджонікідзе
(1Б*, 3400 м)

Льодовик

2

2:10

Туман,
інколи дощ

3

Пер. Орджонікідзе – р. Квіш

Закритий та відкритий
льодовик, морена

10

5:50

Хмарно

Схід з льодовика на
лівий берег

7

Пройдено за день

10.07.19

4

12.07.19

5

11:25

+1013
-909

1

Брід р. Квіш

Каменистий, дно
нерівне

-

0:25

Ясно,
безвітряно

2

Р.Квіш – р. Долра

Сліди стежки

4

2:05

Ясно

3

Брід р. Долра

Досить рівне дно,
течія середньої сили

-

0:20

Ясно

4

Р. Долра – застава
прикордонників

Стежка

3

1:40

Ясно

5

Радіальний вихід до
Ушбинських водоспадів

Стежки

4

3:00

Ясно

11

7:30

Пройдено за день

11.07.19

16

Вихід з табору о 6.45

Брід стіночками по 34 людини

+189
-916
Вихід з табору о 7:15
Джерело нарзану
після кафе зліва від
дороги

1

Застава прикордонників – пос.
Мазері

Стежка, автомобільна
ґрунтовка

7

2:20

Хмарно

2

Пос. Мазері – кош

Маркована стежка

5

2:35

Хмарно,
спекотно

3

Кош – пагорб під пер. Гулічала

Стежка, під кінець
зникає

3

2:15

Спекотно,
окремі
краплі дощу

З пагорба шикарний
вид на Ушбу

Пройдено за день

15

7:10

Вимушена напівдньовка

-

-

Дощ, туман

Вихід з табору о
13:55

2

1:30

Туман

+1460
-445

6
1

Пагорб під пер. Гулічала – пер.
Гулічала верхній (3250 м)

Кам’янисто-трав’яний
та осипний схил

8

13.07.19

2

Пер. Гулічала верхній – пер.
Гуль-1 (3300 м, сумарно 1Б)

Стежка по гребеню

1

0:35

Туман, дощ

3

Пер. Гуль-1 – стоянка перед
Чалаатським льодовиком

Льодовик

4

0:55

Хмарно,
вітряно

Пройдено за день

7

3:00

Очікування завершення
снігопаду

-

-

Снігопад

Вихід з табору о
10:05

1

Стоянка перед Чалаатським
льодовиком – льод.
Чалаатський

Льодовик,
середньокам’янисті
осипи

3

3:05

Хмарно

2

Льод. Чалаатський – витік р.
Местіачала

Льодовик, морена,
осипи середнього
розміру

4

2:40

Хмарно

Форсування
льодових гребінців

3

Витік р. Местіачала – застава
прикордонників

Маркована стежка

4

1:30

Дрібний дощ

Рух по лівому берегу
річки

11

7:15

7

Пройдено за день

14.07.19

+450
-583

8

+44
-1147

1

Застава прикордонників – р.
Мурквам

Скотогонна стежка

4

1:30

Хмарно

Вихід з табору о 8:25

2

Брід р. Мурквам

Дно нерівне, течія
середня

-

0:25

Ясно

Вішали перильну
мотузку

3

Р. Мурквам – верхня межа лісу

Кущі, трав’яний схил;
необхідна розвідка

1

0:40

Ясно

Схил до 40°, без
стежки

4

Верхня межа лісу – долина р.
Местіачала

Ліс, середньо- та
крупнокам’янисті
осипи

1

2:05

Ясно

Дюльфер в лісі

5

Долина р. Местіачала –
Лекзирські ворота

Слабовиражена
стежка

2

2:35

Ясно

За водою бігти
далеко

9

Пройдено за день

15.07.19

9

17.07.19

10

11

7:15

+706
-227

1

Лекзирські ворота –
Лекзирський хрест

Крупнокам’янисті
осипи

2

2:10

Ясно

Вихід з табору о 9:10

2

Лекзирський хрест – льод.
Лекзир – підніжжя льодопаду

Морена, відкритий
льодовик

4

2:50

Хмарно

Ліва морена по ходу
руху

3

Підніжжя льодопаду – верхні
местійські ночівлі

Сніг, сипуха, гребінь
морени

2

1:25

Хмарно

8

6:25

Пройдено за день

16.07.19

8

+979
-10

1

Верхні местійські ночівлі –
льод. Лекзир

Гребінь морени

1

0:25

Хмарно

2

Льод. Лекзир – пер. Башиль
(2А, 3460 м)

Відкритий та закритий
льодовик

3

2:45

Туман,
вітряно

3

Пер. Башиль – льод. Ірет

Закритий льодовик

3

2:00

Хмарно

4

Льод. Ірет – дол. р. Дзінал

Крупнокам’янисті
осипи, сліди стежки

2

1:20

Хмарно

5

Дол. р. Дзінал – льод. Твібер

Піщано-трав’яниста
долина

3

1:20

Хмарно

6

Льод. Твібер – «озеро» під
льод. Зер

Льодовик, кам’яні
осипи, піщаний берег

2

1:30

Хмарно,
дощ

Пройдено за день

14

9:20

Днювання

-

-

Пройдено за день

-

-

Вихід з табору о 7:15

Для оптимального
спуску необхідна
розвідка

Альтернатива – брід,
не виходячи на
льодовик

+409
-1172
Хмарно,
часом ясно
-

10

18.07.19

1

«Озеро» під льод. Зер –
морена льод. Зер

Кам’янисто-трав’яний
схил до 40-50°

1

0:40

Ясно

2

Морена льод. Зер – льод. Зер

Крупнокам’янисті
осипи

1

0:40

Ясно

3

Льод. Зер – перевальний зліт

Відкритий льодовик

5

2:15

Ясно

4

Перевальний зліт – пер.
Нюрмиш (2А, 3600 м)

Сніг, лід

1

2:15

Хмарно

Підйом досить
крутий

8

5:50

Вихід з табору о 8:00

12

Пройдено за день

19.07.19

Пер. Нюрмиш – пд.-зх. ребро г.
Бангур’ян

Сніжний схил

0,7

1:00

Ясно

2

Радіальний підйом на верш.
Бангур’ян (1Б, 3835 м)

Зруйновані скелі,
дрібноосипна порода

0,6

1:40

Хмарно

3

Пд.-зх. ребро г. Бангур’ян –
спуск в горлечко кулуару

Дрібноосипний схил,
зруйновані скелі

1

3:25

Туман,
дрібний дощ

Спуск до струмка в
кулуарі з
елементами лазіння,
провішування
мотузки на репшнурі

4

Спуск в горлечко кулуару –
зелена поличка перед
водоспадами

Сніжний, згодом –
трав’яний схил

3,7

1:10

Хмарно,
дрібний дощ

Рух вздовж русла
струмка, що пересох

6

7:15

Ясно

Вихід з табору о 8:30
Обхід скального
виходу по ліву
сторону, перехід
кількох водоспадів,
брід р. Цхе. Стежки
немає

13

14

+1282
-45

1

Пройдено за день

20.07.19

Вихід з табору о 7:20
Вздовж струмка

1

Зелена поличка перед
водоспадами – долина р. Цхе

Крутий трав’яний схил

3

2:45

+172
-856

11

2

Долина р. Цхе – брід через
річку

Стара стежка геологів,
заросла кущами і
деревами; ґрунтовка

3

1:20

Ясно

3

Брід через річку – кемпінг

Ґрунтовка, стежка

3

1:15

Ясно

Брід простий, по
щиколотку

4

Кемпінг – м. Местія

Ґрунтовка, щебенева
дорога, асфальт

4

1:25

Ясно

Фініш в центрі о
18:00

Пройдено за день

13

6:45

+276
-1624

Всього за похід

141

90:05

+8514
-8006

12

3.2 Технічний опис маршруту

Фото 1. Застава прикордонників в пос. Накра

Фото 2. Дорога вздовж р. Накра
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Фото 3. Поворот на підйом до пер. Орджонікідзе

Фото 4. Підйом крупнокам’янистними осипами
14

Фото 5. Підйом лісом без стежки

Фото 6. Траверс трав’яного схилу
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Фото 7. Вид на пер. Орджонікідзе з місця стоянки

Фото 8. Підйом по морені
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Фото 9. Рух по сніжнику

Фото 10. Вихід на перевал Орджонікідзе
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Фото 11. Перевальна записка

Фото 12. Спуск з перевалу
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Фото 13. Спуск з льодовика

Фото 14. Після першого броду
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Фото 15. Рух вздовж р. Квіш

Фото 16. Рух вздовж р. Квіш
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Фото 17. Брід р. Долра

Фото 18. Брід р. Долра
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Фото 19. Спуск до застави прикордонників

Фото 20. Ушбинські водоспади
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Фото 21. Ушбинські водоспади

Фото 22. Міст через р. Долра біля застави прикордонників
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Фото 23. Джерело нарзану

Фото 24. Свині в пос. Мазері
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Фото 25. Підйом від пос. Мазері

Фото 26. На підходах до коша
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Фото 27. Стоянка під пер. Гулічала верхній

Фото 28. Вихід на перевал Гулічала верхній
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Фото 29. Вихід на перевал Гулічала верхній

Фото 30. Перевальна записка
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Фото 31. Перехід до пер. Гуль-1

Фото 32. Вихід на пер. Гуль-1
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Фото 33. Перевальна записка

Фото 34. Спуск до стоянки
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Фото 35. Спуск до стоянки

Фото 36. Спуск в зв’язках
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Фото 37. Спуск трьохтактником

Фото 38. Продовження спуску з льодовика
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Фото 39. Проходження льодових гребінців

Фото 40. Вихід з Чалаатського льодовика
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Фото 41. Рух маркованою стежкою до посту прикордонників

Фото 42. Стоянка біля будинку прикордонників
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Фото 43. Вихід на стежку

Фото 44. Рух зникаючою стежкою
34

Фото 45. Брід р. Мурквам

Фото 46. Брід р. Мурквам
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Фото 47. Підйом трав’яниим схилами

Фото 48. Спуск дюльфером в лісі
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Фото 49. Проходження мокрих баранячих лбів

Фото 50. Спуск дюльфером
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Фото 51. Підхід до Лекзирських воріт

Фото 52. Підхід до Лекзирських воріт
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Фото 53. Рух до льодовика Лекзир

Фото 54. Рух до льодовика Лекзир
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Фото 55. Крупнокам’янисті осипи

Фото 56. Підхід до льодовика
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Фото 57. Вихід на ліву морену

Фото 58. Рух льодовиком
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Фото 59. Рух льодовиком

Фото 60. Рух льодовиком
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Фото 61. Підхід до льодопаду

Фото 62. Рух по сніжнику
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Фото 63. Рух по сипусі

Фото 64. Рух по гребню
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Фото 65. Місце стоянки

Фото 66. Спуск на льодовик
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Фото 67. Початок руху відкритим льодовиком

Фото 68. Рух до пер. Башиль
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Фото 69. Вихід на пер. Башиль

Фото 70. Перевал
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Фото 71. Перевальна записка

Фото 72. Спуск з перевалу
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Фото 73. Спуск з перевалу

Фото 74. Вихід з льодовика Ірет
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Фото 75. Рух в зоні трави при спуску до річки

Фото 76. Рух в зоні трави при спуску до річки
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Фото 77. Спуск в долину

Фото 78. Рух по долині річки Дзінал
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Фото 79. Перехід льодовика Твібер

Фото 80. Деградація озера під льодовиком Зер (зліва – липень 2017 р., справа –
липень 2019 р.)
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Фото 81. Спуск до «озера» до місця ночівлі

Фото 82. Місце днювання
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Фото 83. Підйом до льодовика Зер

Фото 84. Підйом до льодовика Зер
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Фото 85. Підйом до льодовика Зер

Фото 86. Рух відкритим льодовиком. Навпроти – пер. Уфимський
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Фото 87. Підхід до пер. Нюрмиш

Фото 88. Підйом на перевал
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Фото 89. Підйом на перевал

Фото 90. Перевал Нюрмиш
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Фото 91. Перевал Нюрмиш

Фото 92. Стоянка на перевалі
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Фото 93. Перевальна записка

Фото 94. Вихід на південно-західний гребінь верш. Бангур’ян
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Фото 95. Вихід на південно-західний гребінь верш. Бангур’ян

Фото 96. Радіальний вихід на верш. Бангур’ян
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Фото 97. Радіальний вихід на верш. Бангур’ян

Фото 98. Радіальний вихід на верш. Бангур’ян

61

Фото 99. Радіальний вихід на верш. Бангур’ян (спуск)

Фото 100. Спуск по південно-західному ребру г. Бангур’ян
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Фото 101. Спуск по південно-західному ребру г. Бангур’ян

Фото 102. Спуск по південно-західному ребру г. Бангур’ян
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Фото 103. Спуск до струмка в горловині кулуару

Фото 104. Спуск по зруйнованим скелям з елементами лазіння
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Фото 105. Спортспуск в кулуар

Фото 106. Вихід з кулуару
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Фото 107. Місце стоянки на широких зелених поличках

Фото 108. Початок спуску в долину р. Цхе

66

Фото 109. Обхід скельного виходу зліва

Фото 110. Спуск в долину
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Фото 111. Брід р. Цхе і вихід на стару дорогу геологів

Фото 112. Вихід на поле перед кемпінгом
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Фото 113. Початок асфальтної дороги в Местії

Фото 114. Фініш походу в центрі міста

69

Графік походу з фактичними місцями ночівель

Висотний графік походу
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4 Підсумки туристського спортивного походу, висновки та рекомендації
4.1 Висновки по логістиці
Придбання квитків за рік до дати вильоту має свої плюси - квиток від МАУ Київ-Тбілісі
коштував 450 грн, зворотний - 837 грн (ціна без багажу). Багаж до Нового року
коштував близько 700 грн в одну сторону, після - ціна зросла до ≈1200 грн.
Очевидно, має сенс купляти завчасно не тільки самі квитки, але і багаж.
Через нерідкі випадки затримки рейсів SkyUp команді з двох людей, що летіла їх
рейсом, загальне спорядження (мотузки) не видавалось. В разі затримки вони могли
пропустити частину маршруту і наздогнати нас в Мазері.
Побоювання не виправдались.
Група добиралась до місця старту розрізненими командами, що, втім, не завадило
вчасно розпочати похід.
Найбільш чисельна частина групи з трьох людей прибувала в аеропорт Тбілісі
приблизно о 01.00 ночі, після чого постала перед вибором:
- чекати потяга Тбілісі-Зугдіді (8.10-13.45, вартість 8-16 лар), після чого
добиратись автобусом до Местії приблизно 3 години (вийти треба раніше, біля
повороту до Накри, звідки ≈4 км вгору ґрунтовкою з щебеневим покриттям)
- маршрутки до Местії ходять з 6.00, до повороту близько 7 годин, вартість 30
лар;
- інші способи.
Площадки для сну - тут же, в аеропорту (сумнівно) або поряд з ним (не менш
сумнівно). Вирішено було зекономити ці кілька годин, найнявши таксі до Зугдіді. Після
прибуття до оного і малоефективного автостопу (порядку 30 км) було найняте інше
таксі до Накри, куди прибули близько 16.00. Витрати склали 75 лар на людину.
У підсумку виграшу по часу майже не відбулось (пара годин максимум), виграш по
комфорту(можливість комфортно відіспатись) майже не відчувався, суттєвий програш
по витратам.
4.2 Висновки по маршруту
В процесі підготовки до випуску в похід учасники брали на проопрацювання по одному
з перевалів, щоб на випадок НП була можливість вивести групу безпечним шляхом.
Таким чином, всі учасники були в достатній мірі обізнані з маршрутом. Також пошук
учасниками оптимального шляху до перевалів на місцевості сприяв формуванню їх
навичок керівництва походами.
4.2.1 Розвідка перевалу Бак н/к:
Завдання при випуску в МКК:
«Разведать спуск с пер. Бак (н/к) по тропинке на сев-восток-восток до опушки и
дальше спуск к речке через лес (по прямой ≈1км). Если лес проходим – сэкономим
пару часов времени».
Попередні результати:
«Вихід з Бака розвідала, на спуску з нього жорстка сипуха та добрячий каньйон.
Дійсно, не знаючи, можна спуститись зовсім не туди, хоча до видимої стежки по
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прямій 700 м…
На спуску з Бака н/к є сенс іти другою стежкою, яка знаходиться північніше і не
знаходиться на картах. Там є маркування, тож не загубимось».
Докладні результати:
Оскільки попередньо передбачається рух в напрямку з категорійного пер. Бак 1Б
(3137 м) до Бак н/к (2416 м) – то і точки подано в цьому напрямку.
Точка 1 – вихід. З цієї точки видно безпечний спуск/підйом без мотузок по
середньокаліберній сипусі/трав'яному схилу поміж березового квиволісся до потоку
річки Кінн (Kinn), що стікає з пер. Бак 1Б та в подальшому впадає в р. Інгурі.
Координати: 43.081787,42.527405
https://osmand.net/go?lat=43.081787&lon=42.527405&z=15

Фото 115. Вид на спуск вниз до р. Кінн з точки 1
Точка 2 – схоже на тропу. В напрямку до цієї точки краще забирати правіше приємніша сипуха (фото 116 в напрямку на пер. Бак н/к), зліва вона занадто крута і
менш приємна для проходження. Оптимальний рух по рельєфу виведе на цю точку.
Справа внизу (фото 117) по схилу видно чітку стежку, але спуск туди дуже крутий.
Хоча гіпотетично, можна пристраховуватись за дерева...
Координати: 43.080166,42.532124
https://osmand.net/go?lat=43.080166&lon=42.532124&z=15
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Фото 116. Точка 2

Фото 117. Точка 2, крутий спуск на стежку
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Точка 3 – можливе місце стоянки на плюс-мінус рівних поличках під декілька наметів.
Води нема.
Координати: 43.081207,42.53285
https://osmand.net/go?lat=43.081207&lon=42.53285&z=15

Фото 118. Загальний план з приблизним розташуванням стежки. Фото зроблене до
пер. Бак н/к (з найвищої точки)
Точка 4 – залишки тропи. Видно, що стежкою (що вже очевидно читається) давно не
користувались, скоріш за все через обвал скелі, що зараз представлений сипухою.
Але з цього місця стежка оптимально і без втрат висоти виводить на пер. Бак н/к. На
шляху є два потужних струмки для поповнення запасів води.
Координати: 43.080296,42.533306
https://osmand.net/go?lat=43.080296&lon=42.533306&z=15
Точка 5 – перевал. Останні метрів 50 до перевалу місцями зруйновані земляними
зсувами/обвалами. Стежка губиться поміж багатьох коров'ячих стежок. Вихід на
сідловину пер. Бак н/к по візуальному контакту. При русі в зворотному напрямку від
пер. Бак н/к до пер. Бак 1Б початок стежки треба шукати вище і правіше натоптаної
стежки, що йде вниз до пос. Barshi (Etseri). Орієнтир - три великих (найбільших)
дерева, а точніше специфічної форми каменюки.
Координати: 43.075275,42.560455
https://osmand.net/go?lat=43.075275&lon=42.560455&z=15
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Фото 119. Пошук початку стежки при русі від Бак н/к до Бак 1Б

Фото 120. Пошук початку стежки при русі від Бак н/к до Бак 1Б
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Фото 121. Пошук початку стежки при русі від Бак н/к до Бак 1Б

Фото 122. Вказівники з приблизним часом руху в цивілізацію з пер. Бак н/к
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Фото 123. Загальний характер рельєфу при русі без стежки в напрямку пер Бак 1Б
Вихід з пер. Бак н/к в напрямку пос. Мазері можливий стежкою, що йде північніше від
стежки, відміченої на мапах. Стежка на мапах не відмічена, але маркована на
місцевості. Спуск нею рекомендуються не пізніше першої половини липня, оскільки
пізніше вона дуже сильно заростає високою травою.
Точка 1 – джерело питного нарзану
Координати: 43.078945,42.568596
https://osmand.net/go?lat=43.078945&lon=42.568596&z=15
Точка 2 – вказівник до Мазері, проміжна точка, поруч кош на лисому гребні
Координати: 43.079338,42.58224
https://osmand.net/go?lat=43.079338&lon=42.58224&z=15
Точка 3 – початок тропи біля пос. Мазері
Координати: 43.081505,42.596138
https://osmand.net/go?lat=43.081505&lon=42.596138&z=15
4.3 Висновки по спорядженню
В процесі тренувань стало зрозуміло, що для групи достатньо буде двох мотузок 9
мм. Для роботи з ними за досвідом минулорічних походів вся група була оснащена
страхувальники пристроями типу "стакан".
В якості здьоргу планувалось використовувати кевларову нитку (маса 250 г).
В поході не використовувалась.
Для очищення місцевого бензину використовувався силікагель у формі гранул,
вкинутий на дно пляшок. Пропорція - близько 100 г на 1 л бензину. Як наслідок -
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пальники за весь похід прочищались лише один раз.
Рекомендація грузинського бензину – А-95 Regular на заправках «Socar».
Рекомендується також брати в похід кілька скельних гаків та айсбаль замість одного з
льодорубів.
4.4 Висновки по медицині
Так як похід планувалось почати на висоті 1300 м, першу ночівлю робити на ≈2800, а
на наступний день до обіду підніматись на пер. Орджонікідзе – група готувалась до
проявів гірської хвороби. Кожний учасник перед впродовж кількох днів перед початком
набору висоти прийняв пластинку діакарбу з розрахунку 2-3 таблетки на добу.
Ймовірні прояви гірської хвороби в поході: поганий сон у трьох учасників в перший
день (перепад висот з 1336 до 2505 м за перший ходовий день), нудота і втрата
апетиту у одного з учасників. Група перебільшила ризик і замість того, щоб просто
дати учаснику глюкози (солодкого), вколола ампулу дексаметазону (який колеться
коли «вже рожева піна з рота»). Висоту скидали вже після перевалу (3500 м), на якому
і вкололи ампулу. В подальшому учасник почував себе нормально.
Ще один учасник відчув легке запаморочення на висоті приблизно 3800 м при підйомі
на г. Бангуріані на 12-й день походу. Препаратів не приймав.
Один з учасників отримав легке поранення пальця внаслідок необережного
поводження з ножем.
Всього за похід було використано:
- одна ампула дексаметазону;
- шприц;
- лейкопластир;
- бинт;
- регідрон;
- долобене.
4.5 Висновки по харчуванню
Дні заброски можна не враховувати в розкладці, оскільки часто вона
супроводжувалась перебуванням біля цивілізації і здобуванням їжі без витрат
розкладки.
4.6 Висновки по ремонту
В процесі походу були використані наступні матеріали та інструменти:
- з’єднувач для тросику (заміна на тросику казанка);
- нитки з голками (дірки в одязі);
- стропа вузька (перетирання під бахілою-«ліхтариком»);
- армований скотч (дірки в дощовику);
- запасні зварювальні окуляри (захисні розламались в наплічнику);
- кілька шурупів + викрутка (закріпили підошву, що почала відклеюватись);
- полотно по металу (вкорочення зламаної секції дуги палатки).
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4.7 Висновки по фінансам
Витрати по розкладці + оновлення ремнабору склали приблизно 1539 грн. на людину.
Витрати на аптечку – 214 грн. на групу.
Витрати по страховці – 570-690 грн. на людину в залежності від часу перебування в
Грузії та виду страховки (550 грн. спортивної з викликом гелікоптера на два тижні
походу). СК «Рідна».
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5 Додатки
5.1 Перелік групового спорядження
Найменування
Мотузка
Кевларовий здьорг
Льодобури
Намет 1
Намет 2
Пальник 1
Пальник 2
Бензин
Казан 1
Казан 2
Склотканина
Фотоапарат

Кількість
2 од.
1 од.
7 од.
1 од.
1 од.
1 од.
1 од.
10 л
1 од.
1 од.
1 од.
1 од.

Примітка
9 мм, 50 м
Вага ≈300 г
Двомісний. 2,5 кг
3+, жило п’ятеро. 5,05 кг
Мультипаливний
Бензиновий
Regular
4л
4,5 л

5.2 Рекомендації індивідуальної аптечки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стерильний бинт (бажано в упаковці без зайвого повітря);
Стерильні марлеві серветки (бажано в упаковці без зайвого повітря);
Льодяники від горла (можна стрепсілс з ледокаїном або ін.);
Помада з SPF (або без);
Еластичний бинт (або специфічний бандаж);
Пластир рулонний (по бажанню ще плюс пластирі в інд. упаковці);
Пігулки для власних хронічних захворювань;
Крем від засмаги.

5.3 Медичний опитувальник
https://drive.google.com/file/d/10L7DmEmXnPkcJ_VDV0YUsKvVEeFh3hvJ/view?usp=shari
ng
5.4 Склад загальної аптечки
https://drive.google.com/file/d/10KuvCR0ggtiNnG6fRaWUiW9DxM_CzbiY/view?usp=sharin
g
5.5 Ремнабір
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vmeYU_omakmHWs2cApMdPnwT11d6B86vZWCdcDKuIc/edit?usp=sharing
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5.6 Розкладка
https://drive.google.com/file/d/10SaMNEtrLPRESzMh6k6eR4AGYrC5f0N/view?usp=sharing
5.7 Щоденник походу
https://docs.google.com/document/d/14eTrTLjswIsMN9n1DbK_pbL2kqJOr_YclcttbOb3Tw/edit?usp=sharing
5.8 Список джерел інформації, використаної при підготовці походу
1. Горный поход 3 к.с. по Кавказу (Сванетия). Рук. А.Халаим. Июль 2017
http://www.tourclub.kiev.ua/images/stories/reports/2017/Khalaim_Georgia/Khalaim_
Georigia3.pdf
2. Горный поход III к.с. по Сванетии. Рук. В. Трылис. Июль 2013 г.
http://www.tourclub.kiev.ua/content/view/248/32/
3. Пешеходный поход III к.с. по Мегрелии и Сванетии (Грузия). Июнь 2013 г. Рук.
Р. Козаренко
http://www.tourclub.kiev.ua/content/view/246/32/
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