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В останнє десятиліття пе-
ред Федерацією спортивного 
туризму України постала ре-

альна проблема підвищення спортивної майстерності і 
кваліфікації туристів-пішохідників. Адже в Українських 
Карпатах у часи СРСР були розроблені й класифі-
ковані пішохідні маршрути не вище другої категорії 
складності, а здійснити походи більш високої категорії 
складності за межами країни сьогодні мають змогу не 
всі спортсмени, які того бажають.

За погодженням із президією Федерації спортив-
ного туризму України Глибоцький центр дитячо-
го туризму і краєзнавства та районний туристський 
спортивний клуб «Меридіан» розробили й апробува-
ли новий пішохідний маршрут ІІІ категорії складнос-
ті. Це вже другий маршрут ІІІ категорії складності в 
Українських Карпатах, автором якого є голова тур-
клубу Анатолій Дудка. Перший маршрут «Найвищими 
хребтами Українських Карпат» включає в себе масиви 
Мараморош — Чорногору — Свидовець — Горгани.

В експерименті одночасно брали участь дві групи 
з Глибоцького центру дитячого туризму та краєзнав-
ства, які рухалися назустріч по одній нитці маршруту 
й зустрілися на його середині. Керівниками груп були 
Оксана Меленко та Валерій Качуляк.

У Всеукраїнській першості на кращу подорож року 
серед учнівської молоді у 2001 р. обидві подорожі по 
цьому маршруту визнані переможцями.

Маршрут розглянутий і затверджений маршрутно-
кваліфікаційною комісією Чернівецькоі федерації 
спортивного туризму 25 грудня 2001 р. та центральною 
маршрутно-кваліфікаційною комісією Федерації спор-
тивного туризму України 16 серпня 2002 р.

У Переліку пропонованих маршрутів, затвердже-
ному постановою президії Федерації спортивного ту-
ризму України «Про класифікацію маршрутів турист-
ських спортивних походів» (додаток 2, протокол № 2, 
п. № 5 від 8 грудня 2001 року), є 4 експериментальних 
маршрути пішохідних походів ІІІ категорії складності. 
Жоден із них станом на 01.11.2002 р. не апробований і 
не захищений звітом. 

ГОРГАНСЬКЕ ВИСОКОГІР’Я
ПІШОХІДНИЙ ПОХІД III КАТЕГОРІЇ СКЛАДНОСТІ

Оксана Меленко, методист Глибоцького центру туризму, краєзнавства, спорту та 
екскурсій учнівської молоді, Чернівецька обл.

Глибоцький центр дитячого туризму та краєзнав-
ства пропонує власну розробку маршруту, пройде-
ного практично, який відповідає всім вимогам згід-
но з «Методикою визначення категорій складності ту-
ристських спортивних маршрутів», у якому врахова-
ні зауваження і пропозиції центральної маршрутно-
кваліфікаційної комісії Федерації спортивного туриз-
му України.

Постановою президії Федерації спортивного ту-
ризму України від 19.06.2004 р. (протокол № 7, п. 7) 
апробований маршрут пішохідного походу ІІІ категорії 
складності «Горганське високогір’я» введений до пере-
ліку пішохідних маршрутів класифікованих спортивних 
туристських походів ІІІ категорії складності як еталон-
ний з 01.07.2004 р.

ДОВІДКОВІ ДАНІ ПРО МАРШРУТ
Пропонований маршрут пішохідного походу ІІІ ка- 

тегорії складності прокладений тільки в Горганах, на 
теренах Івано-Франківської (Долинський, Рожня-
тівський та Надвірнянський райони) та Закарпатської 
(Тячівський і Рахівськнй райони) областей, і тому 
має вигляд сильновигнутої дуги. Вибір початкової  
(смт Ясиня) та кінцевої (село Татарів) точок маршруту 
зумовлений зручним під’їздом: залізниця до м. Рахова 
та шосейна автодорога на Закарпаття зі стабільним 
автобусним сполученням з містами Чернівці, Івано-
Франківськ, Львів.

Нитка маршруту: смт Ясиня — с. Чорна Тиса — 
полонина Погарська — г. Чорна Клева (1719 м) —  
г. Братківська (1788 м) — г. Дурня (1704 м) — пере-
вал Легіонів (1100 м) — річка Плайська — р. Бертян- 
ка — полонина Побита — г. Берть (1666 м) — г. Вели-
ка Кепута (1607 м) — г. Буштул (1691 м) — хребет 
Дарів — перевал Руський (інші назви — Німецький, 
Ломницький, Комсомольський) (1117 м) — головний 
вододільний хребет — г. Попадя (1740 м) — г. Паренки 
(1736 м) — сідловина Плісце під горою Грофа (1430 м) —  
р. Молода — траверс г. Молода (1723 м) — полонина 
Солотвинка під г. Сиваня Лолинська (1642 м) — тра-
верс г. Укерня (1620 м) — г. Яйко-Ілемське (1679 м) —  
перевал Мшана-Правич (1180 м) — р. Мшана —  
с. Осмолода — хребет Матагов — г. Висока (1803 м) —  
г. Ігровепь (1804 м) — г. Лопушна (1836 м) — г. Сивуля 
(1818 м) — траверс г. Короткан (1675 м) — траверс 
г. Гавор (1554 м) — потік Домбромирецький — річка 
Бистриця Надвірнянська — потік Дзюрдзинець — поло-
нина Клевки — траверс г. Полянський (1693 м) — пере-
вал Пікунське сідло (1500 м) — г. Медвежик (1736 м) —  
г. Довбушанка (1754 м) — річка Зубринка — г. Малий 
Горган (1592 м) — г. Синяк (1665 м) — полонина 
Хом’якова — г. Гребля (1252 м) — с. Татарів.

Активна частина маршруту передбачає проходжен-
ня 210 км. Переїзди не плануються.

Маршрут проходить через два населених пункти: 
с. Осмолода і с. Бистриця, звідки можна відправити 
телеграми і зареєструватись у аварійно-рятувальному 
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пункті Державної спеціалізованої аварійно-рятувальної 
служби пошуку та рятування туристів МНС України.

Подорож необхідно планувати на 14 днів (у тому 
числі 2 днювання). Днювання найкраще запланувати 
на р. Молода та на р. Бистриця, перед найбільш склад-
ними ділянками маршруту.

На маршруті є ділянки, досить складні в орієнту-
ванні, особливо в негоду:

а) потік Гроп’янець — полонина Побита — г. Берть;
б) р. Гича — траверс г. Молода — г. Яйко-Ілемсь- 

ке — перевал Мшана-Правич;
в) перевал Борівка — г. Борівка;
г) г. Гавор — полонина Гечура — потік Домбро-

мирецький;
ґ) р. Дзюрдзинець — полонина Клевки — траверс  

г. Полянський — полонина Сітний — перевал Пікун-
ське сідло — г. Медвежик.

На маршруті є також багато ділянок, подолання яких 
ускладнене через густі і високі зарості гірської сосни:

1) хребет Полонина Чорна (г. Чорна Клева —  
г. Дурня);

2) г. Побита — г. Берть — г. Велика Кепута —  
г. Буштул;

3) г. Попадя — г. Паренки — сідловина Плісце.
Сьогодні багато ділянок жерепів уже прорубані 

аматорами-туристами.
На окремих ділянках (на головному вододільному 

хребті) можна орієнтуватися по стовпчиках старого 
польсько-чехословацького кордону.

Запасні варіанти на маршруті на окремих ділянках 
плануються в основному з урахуванням такого чинни-
ка, як затяжна негода. Весь маршрут умовно можна по-
ділити на 5 частин:

І частина. с. Чорна Тиса — г. Чорна Клева — 
г. Братківська — перевал Легіонів. — р. Пляйська.

ІІ частина. р. Бертянка — г. Берть — г. Буштул — 
г. Попадя — р. Молода.

III частина. р. Молода — траверс г. Молода — 
г. Яйко-Ілемське — р. Мшана — с. Осмолода.

IV частина. с. Осмолода — г. Висока — г. Лопушна — 
полонина Гаворська — р. Бистриця Надвірнянська.

V частина. р. Бистриця Надвірнянська — полонина 
Клевки — г. Полєнський — г. Довбушанка — р. Зуб-
ринка — хр. Синяк — с. Татарів.

Відповідно, запасні варіанти при їх проходженні по-
лягають у виході групи в долини річок, а саме:

І частина — на перевал Окола і далі на р. Турбат.
II частина — на р. Мокрянку і через г. Верх Чорної 

Ріки спуститись у долину р. Молода.
III частина — з хр. Молода спуститися на р. Свічу 

і через перевал Мшана-Правич вийти до с. Осмолода.
IV частина — з долини потоку Негровець вийти че-

рез полонину Бистра до с. Бистриця.
V частина — від с. Бистриця з долини р. Довжинець 

можна вийти такими варіантами:
а) на водовховище «Озірний» і далі піднятися на пе-

ревал Пікунське сідло до г. Довбушанка;
б) на перевал Столи до притулку «Горган» і далі на 

г. Бабин Погар і хр. Синяк;
в) від р. Зубринка на хр. Явірник і каньйоном  

р. Багровець до м. Яремча.
При плануванні маршруту слід передбачити також 

аварійні варіанти:
1) з хр. Полонина Чорна (г. Чорна Клева —  

г. Дурня) — спуститися до сіл Чорна Тиса або Климпуші 
і далі до с. Бистриця;

2) з хр. Дарів, г. Попадя — г. Грофа — спуститися на 
р. Ломницю до с. Осмолода;

3) з масиву Молода-Сиваня Лолинська-Яйко-
Ілемське — спуститися на р. Мшана до с. Осмолода;

4) з хр. Матагов — Ігровець — Борівка — Лопуш- 
на — спуститись до с. Осмолода;

5) з хр. Сивуля — Короткан — Гавор — спуститись 
до річки Салатрук і далі до с. Бистриця;

6) з хр. масиву Полянський — Медвежик спусти-
тись на р. Довжинець до с. Бистриця;

7) з г. Добошанка спуститись на р. Зубринку до  
с. Зелениця;

8) з хр. Синяк — Хом’як — спуститись на р. Прутець 
до с. Поляниця.

Вершини г. Побита, г. Негрова, г. Короткан, г. Пі-
кун (є три вершини Пікуна) непрохідні — вони вкриті 
суцільними заростями гірської сосни. Необхідно тра-
версувати їх по межі лісового та субальпійського по-
ясів. Аналогічно і хр. Аршиця в східному напрямку від 
г. Горган-Ілемський до г. Слубушниця пройти немож-
ливо. По ньому є важкопрохідна ділянка тільки від вер-
шини Слубушниця до г. Нередів та прохідна по лісовій 
стежці далі вниз до с. Осмолода. Радіальний вихід на 
хребет Коретвина-Петрос-Студенець неможливо здій-
снити через суцільні непрохідні зарості жерепу.

СКЛАДНІ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ДІЛЯНКИ 
МАРШРУТУ «ГОРГАНСЬКЕ ВИСОКОГІР’Я»

1. Потік Гроп’янець — полонина Побита — г. Берть.
2. Сідловина Плісце — потік Зелений.
3. Урочище Піскава — траверс схилів г. Молода — 

полонина Солотвинка — схили г. Укерня — г. Яйко-
Ілемське.

4. Гора Яйко-Ілемське — перевал Мшана-Правич —  
р. Мшана.

5. Перевал Борівка — г. Борівка.
6. Полонина Гечура — потік Домбромирецький.
7. Потік Дзюрдзинець — полонина Клевки — по-

лонина Сітний — перевал Пікунське сідло.
8. Перевал Пікунське сідло — г. Медвежик —  

г. Довбушанка — спуск в північному напрямку на потік 
Федуцил — р. Зубринка.

9. Річка Зубринка — г. Малий Горган — г. Синяк.

ВИСНОВКИ. РЕКОМЕНДАЦІЇ
Класифікація маршруту була зроблена на базі влас-

них спостережень та досвіду і відповідає вимогам пішо-
хідного маршруту ІІІ категорії складності.

Набір локальних перешкод широкий, що дозволяє 
маршруту набрати залікову суму балів. Протяжні пере-
шкоди в районі Горганського високогір’я різноманітні. 
Причому такий вид рослинності, як альпійське криво-
лісся (жерепи) відносять до категорії ІІ-Б, що відпо-
відає маршруту ІV категорії складності.

Щоденний перепад відносних висот становить від 
500 м до 1200 м.

Маршрут складний і потребує всебічної підготов-
ки: організаційної, тактичної, фізичної, психологічної 
і спеціальної гірської. Добре було б групам з рівнинних 
районів України спланувати один день перед походом 
для акліматизації. Не рекомендуємо цей маршрут для 
груп початківців.

Нитка маршруту прокладена через цікаві, з погляду 
туризму, хребти й вершини, а також включає більшість 
найвищих вершин Горган, висота яких перевищує 1700 м  
над р. м. (за винятком Негровець, Петрос, Стримба).
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З урахуванням рекомендацій центральної маршрут-
но-кваліфікаційної комісії Федерації спортивного ту-
ризму України, щоб не ускладнювати маршрут локаль-
ними перешкодами, у яких немає потреби, не вклю-
чаємо радіальні виходи на вершини Грофа, Молода, 
Полянський та Хом’як.

Маршрут спланований з урахуванням вимог дотри-
мання тактики проведення пішохідних походів у горах: 
початок маршруту менш складний, ніж якби йти у зво-
ротному напрямку, «входження» у навантаження по-
ступове, денні переходи не викликають перевантажень 
організму, місця ночівель — біля джерел питної води. 
Вдало вибрані початкова та кінцева точки маршруту. 
Є зручний під’їзд потягом. Добре і те, що в середині 
маршруту є вихід до с. Осмолода — пункт контролю за 
групами.

Багато ділянок маршруту є такими, які рідко відвід-
ують (а то й не відвідують) туристи: масив г. Молода, 
хребет Яйко-Ілемське, масив г. Полянський. Тож ін-
формації про ці райони в літературі обмаль Це, у свою 
чергу, викликає інтерес.

На маршруті виникають іноді ситуації, близькі до 
екстремальних, що потребує не лише фізичної, а й пси-
хологічної підготовки туристів.

Складність маршруту й особливості району подорожі 
(кліматичні умови, характер рослинності, курумники, 
погане забезпечення водою) вимагають особливо ре-
тельного і продуманого підбору групового та особистого 
спорядження. Весокий ступінь автономності маршруту 
також вимагає особливого підбору продуктів харчуван-
ня, комплекту ремонтного набору та медикаментів.

Горгани — масив своєрідний, дуже відрізняється від 
інших масивів Українських Карпат. Це, звичайно, зу-
мовлює певні вимоги до особистого та групового споря-
дження. Так, у Горганах найбільше масивів криволісь. 
Один із них — масив Грофа — Паренки — Попадя — 
Коретвина — Петрос — Студенець — конкурує тільки з 
найбільшим масивом у Чивчинах: Гнітиця — Палениця 
— Команова. Значна частина маршруту прокладена че-
рез цей вид рослинності. Зазвичай стежки не прорубані 
і доводиться йти, продираючись через жерепи. 

Радимо також брати в похід гумові чоботи і турист-
ські черевики на товстій підошві. По курумниках най-
зручніше ходити в черевиках, але вони довго сохнуть 
після бродів.

Обов’язково слід кожному учасникові мати дощо-
вик-мішок («пончо»). Добре також мати дві сокири: 
велику і середню.

На Горганському високогір’ї надзвичайно 
скрутно з водою. Тому групам радимо брати фля-
ги для води (часто доводиться робити денні пере-
ходи без води й не знаходити джерел на маршру-
ті). Виправдовує себе харчування, розроблене з 4 
комплексів, що урізноманітнює його. Причому в 
обід радимо робити сухий перекус, щоб не витра-
чати час на приготування їжі. Немає потреби бра-
ти в похід примуси, оскільки всі місця ночівель 
можна вибирати в зоні лісу.

Не радимо розраховувати на придбання молоч-
них продуктів у чабанів — їх дуже рідко можна зу-
стріти.

Із заходів безпеки рекомендуємо:
• броди на річках Бертянка, Мшана та Молода 

здійснювати стінкою по 3—4 особи;
• дотримуватися заходів безпеки (інтервал, дис-

танція) при підйомі серпантинами по курумниках 
(по «живих» каменях).

Жодна вузькоколійна залізниця в Українських 
Карпатах не функціонує (і не буде працювати). Все 
зруйноване і не підлягає ремонту. Але з будь-якої ді-
лянки маршруту в разі аварійної ситуації (надзвичай-
ної події) групи за 6—7 год можна дійти до населених 
пунктів.

Добре мати власну телефонну картку і в разі по-
треби зателефонувати з таксофона з Коломиї, Ясиня, 
ще краще мобільні телефони. Причому один UMC, а 
інший — «Київстар».

Необхідно перестрахуватись і мати два комплекти 
картматеріалів у водонепроникній (прозорій) упаков-
ці. Польські мапи несуть незрівнянно більший обсяг 
інформації з топоніміки, ніж вітчизняні топографічні. 
Хоч вони й не такі досконалі.

На поповнення продуктів харчування можна розра-
ховувати тільки в с. Осмолода та в с. Бистриця.

У різних джерелах інформації є розбіжності щодо 
назв абсолютних висот і топонімів. Наприклад, то-
поніми Українських Карпат: Матахів — Матахов — 
Матагов; Хом’як — Хом’єк. Річка та гора Молода чита-
ється з наголосом на другу літеру о.

Цей маршрут, на нашу думку, для пішохідного по-
ходу III категорії складності є самодостатнім і при ряді 
умовностей має перспективу до IV категорії складності, 
а саме:

• проходження в міжсезоння додасть до локальних 
перешкод категорійні вершини та категорійні перева-
ли, та й стовпчиків по кордону (добрих орієнтирів вліт-
ку) з-під снігу не буде видно;

• якщо виключити ділянку проходження по голов-
ному вододільному хребту Карпат (по колишньому 
кордону) від г. Буштул до г. Попадя і замінити її на 
ділянку: г. Буштул (1691 м) — г. Странзул (1630 м) —  
г. Прислоп (1336 м) — р. Мокрянка — г. Стримба  
(1719 м) — г. Середня (1598 м) — г. Верх Чорної Ріки 
(1269 м) — г. Попадя (1740 м). Це збільшить кількість 
категорійних бродів та вершин висотою понад 1700 м 
над рівнем моря (залишиться в Горганах поза маршру-
том тільки г. Негровець (1707 м) на хр. Пішконя;

• якщо виключити з маршруту с. Бистриця, хоча 
можливість взагалі автономного проведення походу в 
Українських Карпатах дуже умовна.

Цей похід має велику пізнавальну цінність, загарто-
вує фізично, дає туристам можливість оволодіти нави-
чками з техніки пішохідного туризму, підвищити спор-
тивну майстерність.
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РОЗКЛАД РУХУ ТРАНСПОРТУ
Подаємо розклад руху транспорту по населених 

пунктах, через які проходить нитка маршруту.
Приміський потяг Чернівці — Рахів відправляєть-

ся о 4 год 40 хв (з пересадкою в Коломиї).
У смт Ясиня прибуває об 11 год. Від вокзалу 

Ясиня до с. Чорна Тиса можна доїхати приватним 
таксі та рейсовими автобусами.

Із с. Осмолода автобуси курсують у напрямках:
На Калуш — о 7.00, 7.40, 11.00, 14.00; на Перегінськ 

(Рожнятів) — о 13.00, 17.00.
Із с. Бистриця до м. Надвірна курсують маршрут-

ні таксі та рейсові автобуси щогодини.
Відправка потягів по залізничній станції Татарів:
Коломия — 3.28;
Коломия — Ворохта  — 23.48;
Рахів — Львів — 4.35;
Львів-Рахів — 22.10;
Івано-Франківськ — 5.20 (крім вихідних);
Рахів — Івано-Франківськ — 17.35 (у Делятині відразу 

без очікування пересадка на потяг Івано-Франківськ —  
Коломия);

Коломия — Рахів — 10.10;
Рахів — Коломия — 21.19;
Івано-Франківськ — Рахів — 12.58;
Рахів — Івано-Франківськ — 10.54 (крім вихідних).
Міжміськими автобусами Чернівці — Ужгород мож-

на доїхати до смт Ясиня.
З пересадками їхати до м. Яремча. Вузловий заліз-

ничний та автобусний пункт смт Делятин. Звідси добре 
доїжджати до Івано-Франківська та Львова.

Обов’язкові наступні контрольні пункти для фото-
зйомки всієї групи на маршруті пішохідного походу III ка- 
тегорії складності «Горганське високогір’я»

1. Гора Чорна Клева — 1719 м (з видом на хребет 
Полонина Чорна).

2. Перевал Легіонів (з видом на монумент легіонерам).
3. Полонина Побита (з видом на г. Берть).
4. Гора Берть — 1666 м (біля тріангулятора, з видом 

на г. Буштул).
5. Гора Попадя — 1740 м (з видом на г. Паренки).
6. Гора Паренки — 1736 м (з видом на г. Попадя).
7. Піскавське лісництво (біля вивіски на будинку).
8. Полонина Солотвинка (з видом на г. Молоду — 

1721 м або з видом на г. Сиваню Лолинську (1642 м).
9. Гора Яйко-Ілемське — 1679 м (з видом на хребет 

Яйко-Ілемське).

10. Перевал Мшана — Правич (з видом на г. Яйко-
Ілемське).

11. Лісодільниця «Росохан» (біля вивіски на бу-
динку).

12. Гора Висока — 1803 м (з видом на г. Ігровець).
13. Гора Лопушна — 1836 м (з видом на г. Борівку).
14. Гора Сивуля — 1818 м (біля стовпа на вершині).
15. Полонина Гечура (біля хреста — пам’ятного зна-

ка провіднику ОУН-УПА або з видом на кошари на 
схилах г. Гечура (Кечура).

16. Полонина Клевки (з видом на г. Козій Горган 
та Полянський).

17. Гора Медвежик — 1736 м (з видом на г. По-
лянський).

18. Гора Довбушанка — 1754 м (з видом на г. Синяк).
19. Гора Синяк — 1655 м (з видом на г. Хом’як).
Крім зазначених, подаються фото окремих ділянок 

з нанесеним маршрутом та з відображенням способів 
долання локальних перешкод та характеру протяжних 
перешкод.

Пункти для відміток у маршрутній книжці:
1) смт Ясиня, АРП;
2) Плайське лісництво (не завжди можливо);
3) Піскавське лісництво (не завжди можливо);
4) с. Осмолода: АРП, поштове відділення;
5) с. Бистриця: поштове відділення або сільська 

рада чи загальноосвітня школа;
6) с. Татарів: сільська рада або каса залізничної 

станції.
Відмітки в смт Ясиня та с. Осмолода є обов’язковими.

2010 р. став роком активного туризму в Україні з ініціативи Федерації спортивного ту-в роком активного туризму в Україні з ініціативи Федерації спортивного ту- роком активного туризму в Україні з ініціативи Федерації спортивного ту-
ризму України та Ради з питань туризму та курортів. Питання просування й популяризації 
маршрутів активного туризму буде підтримано всіма професійними асоціаціями 
туристичної сфери — від готелів і туроператорів до сільського туризму. Для відродження 
спортивного туризму як масового відпочинку, доступного більшості наших громадян, 
бракує зусиль самої Федерації. Необхідне серйозне системне ставлення влади до розбу-
дови інфраструктури активного туризму, популяризації його в суспільстві, передусім у 
навчальних закладах. В українському суспільстві вже є попит на спортивний туризм як на 

вид активного відпочинку. Зокрема, є значний потенціал для розвитку водного, гірського туризму, велотуризму. 
В Івано-Франківській і частково в Чернівецькій областях реалізується спеціальний проект ЄС з розвитку велоту-
ризму, федерація бере активну участь у технічній роботі з розробки маршрутів. У Чернівецькій області активісти 
федерації навчають власників сільських садиб навичок організації та проведення програм спортивного туризму. 
Нині активний туризм починає своє відродження. Федерація спортивного туризму України об’єднує майже 15 ти-
сяч спортсменів з усіх регіонів України, щорічно проводить десятки спортивних змагань, чимало масових заходів. 
Серед членів федерації — спортсмени, що здійснили далекі мандрівки морями, підкоряли гірські вершини на 
багатьох континентах, здолали велосипедні маршрути в декілька тисяч кілометрів. 


