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Програма  

організації сходження на карпатські вершини 
 

 Програму організації сходження на карпатські вершини (в подальшому - Захід) підготовлено з 

частини проекту, який був спрацьований до I-ї експедиції Роду по спорудженню Родинної Каплички, 

яку через цілий ряд, уже відомих причин - відмінено. 

 

Місце збору на захід: смт Ясіня, Рахівського району, Закарпатської області, Україна  

Об’єкти організації заходу: гори Говерла, Петрос, Близниці 

Термін заходу: 10-20 липня 2013 року 

Кількість учасників заходу: 20 чоловік (орієнтовно) 

Кількість осіб, без участі в заході1: невідомо 

 

Дні, години2 Назва та зміст заходу Місце заходу Відповідальний 

10.07.2013, середа 

12:00-19:00 

 

Заїзд, реєстрація3 та розселення4 

учасників заходу 

смт Ясіня, Рахівського 

р-ну, Закарпатської 

обл. 

Дячук Т.І.,  

Ключівський Ю.В., 

Приймак Г.В. 

19:30 Вечеря5 та ознайомлення з 

подробицями Програми заходу 

смт Ясіня, Рахівського 

р-ну, Закарпатської 

обл. 

Ключівський Ю.В. 

11.07.2013, четвер 

10:00-12:00 Ознайомлення з маршрутами, 

умовами та технікою безпеки - 

сходження на карпатські вершини6 

смт Ясіня, Рахівського 

р-ну, Закарпатської 

обл. 

Демедюк Б.М., 

Ключівський Ю.В. 

14:00-16:00 Вибір та підготовка маршрутів, а 

також визначення транспорту, 

контроль екіпіровки учасників по 

сходженню на Говерлу7 

смт Ясіня, Рахівського 

р-ну, Закарпатської 

обл. 

Демедюк Б.М., 

Ключівський Ю.В. 

18:00 Вечеря та розподіл груп по 

маршрутах8 а також вирішення 

інших питань 

смт Ясіня, Рахівського 

р-ну, Закарпатської 

обл. 

Демедюк Б.М., 

Ключівський Ю.В. 

12.07.2013, п’ятниця  

світловий 

день 

Сходження (підкорення) на 

Говерлу9 

смт Ясіня - Говерла Демедюк Б.М., 

Ключівський Ю.В. 

13.07.2013, субота 

на протязі 

цілого дня 

Відпочинок, підведення підсумків 

та обговорення, а також обмін 

фото файлами сходження  

смт Ясіня, Рахівського 

р-ну, Закарпатської 

обл. 

Ключівський Ю.В. 

14.07.2013, неділя 

9:00-11:00 Відвідання служби в Покровській 

церкві та покладання квітів до 

могил родичів на цвинтарі10 

смт. Ясіня («Долішний 

Конец»),  

вул. Визволення, 1 

Ключівський Ю.В., 

Демедюк Б.М. 

12:00-14:00 Переїзд учасників заходу та 

бажаючих на Драгобрат11  

Ясіня - Драгобрат  Демедюк Б.М. 

15.07.2013, понеділок 

світловий 

день 

Сходження (підкорення) на Стіг та 

Близниці12 

Драгобрат – Стіг та 

Драгобрат - Близниці 

Демедюк Б.М., 

Ключівський Ю.В. 

16.07.2013, вівторок 

12:00-14:00 Переїзд (повернення) учасників 

заходу до смт Ясіня  

Драгобрат - Ясіня Демедюк Б.М. 

15:00-20:00 Відпочинок, підведення підсумків смт Ясіня, Рахівського Ключівський Ю.В. 
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та обговорення, а також обмін 

фото файлами сходження  

р-ну, Закарпатської 

обл. 

17.07.2013, середа  

14:00-16:00 Вибір та підготовка маршрутів, а 

також визначення транспорту, 

контроль екіпіровки учасників по 

сходженню на Петрос13 

смт Ясіня, Рахівського 

р-ну, Закарпатської 

обл. 

Демедюк Б.М., 

Ключівський Ю.В. 

18.07.2013, четвер 

світловий 

день 

Сходження (підкорення) на 

Петрос14 

смт Ясіня - Лопушанка 

– смт Ясіня 

Демедюк Б.М., 

Ключівський Ю.В. 

19.07.2013, п’ятниця 

світловий 

день 

Відпочинок, підведення підсумків 

та обговорення усього заходу, а 

також спільне фотографування15 й  

обмін фото файлами заходу 

смт Ясіня, Рахівського 

р-ну, Закарпатської 

обл. 

Ключівський Ю.В. 

20.07.2013, субота 

10:00-12:00 Від’їзд учасників заходу  З смт Ясіня Ключівський Ю.В. 
1 Особи, без участі в заході – це бажаючі члени Роду, які приїдуть до смт Ясіня, але не братимуть 

участь (через: небажання, вік, незадовільний стан здоров’я тощо) у сходженнях (підкоренні) 

карпатських вершин (на відміну від учасників заходу). 
2 Дні вказано точно, години - орієнтовно. Однак, при несприятливих погодних умовах (дощі, холоди 

тощо), дати (дні) Програми щодо сходження (підкорення) тієї чи іншої карпатської вершини – 

можуть бути змінені, безпосередньо учасниками заходу, виходячи з реальної ситуації.   
3 Реєстрація учасників заходу, через вимоги КРП (контрольно-рятувальні служби) – обов’язкова!  
4 Розселення здійснюється на підставі даних (заявок) від учасників, які бажають приїхати та 

прийняти участь у підкоренні карпатських вершин (заході). При цьому, проживання (крім 

перебування у родичів) – платне, відповідно до тарифів готелів та приватного сектору. 
5 Харчування учасників централізовано не передбачено та є – платним (крім тих, хто проживатиме 

у родичів). Сніданки, обіди та вечері, як правило, входитимуть у вартість проживання. Крім того, 

учасники заходу повинні самостійно подбати про сухі харчові пайки, які братимуть з собою в гори.  
6 Ознайомлення з маршрутами, умовами та технікою безпеки – необхідна складова, яку організовано 

силами досвідчених членів Родини, що неодноразово побували на карпатських вершинах.  
7 Підкорення Говерли потребує: обрання маршруту, від якого залежить транспортна складова, з 

урахуванням відстані, яку можна подолати автомобілем та належної екіпіровки кожного учасника.  
8 Підкорити Говерлу можливо за кількома маршрутами:  

А) з Ясіня до Лазіщини/Козьмещик – 9 км (автомобілем), потім з Козьмещика – 9 км (пішки); 

Б) через с. Богдан (з боку м. Рахів) – 51 км (Ясіня - Богдан); 

В) через Ворохту - учбово-спортивну базу Заросляк (Івано-Франківської області) – 55 км (від Ясіня).  
9 Сходження (підкорення) Говерли, незалежно від вибраного маршруту – цілоденний, складний та 

виснажливий захід! Тому, кожен учасник повинен бути екіпірований відповідним взуттям та одягом. 
10 Покровська церква знаходиться за 4 км від центру села. Перед покладанням квітів до могил родичів 

на цвинтарі біля цієї церкви, було б доцільно прийняти участь у церковній службі та заздалегідь 

заготувати: квіти, віночки та свічки.   
11 Учасники заходу, які побажають прийняти участь у сходженні (підкоренні) гори Стіг та Близниць, 

будуть переміщені на Драгобрат, а також поселені там. Самостійний виїзд (власним транспортом) на 

Драгобрат, через незадовільний стан сполучення – неможливий. Вартість переїзду (туди-назад) – 50 

гривень з учасника.   
12 Сходження (підкорення) Стогу та Близниць, незалежно від вибраного маршруту, практично – 

цілоденний захід, хоч і менш виснажливий та небезпечний, в порівнянні з Говерлою чи Петросом. 
13 Підкорити Петрос можливо за кількома маршрутами, однак, найкращий – пішком з залізничної 

станції Ясіня чи з Лопушанки, протяжністю (туди-назад) – 22 км, через полонину Печеніжеска та 

урочище Ступи. Тому, кожен учасник повинен бути екіпірований відповідним взуттям та одягом. 
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14 Підкорення Петросу, може бути складнішим через відсутність такої кількості відвідувачів, як на 

Говерлі. Однак це, також – цілоденний, складний та виснажливий захід! 
15 Спільне фотографування буде здійснюватись, практично, на протязі усього заходу, як і обмін фото 

файлами між його учасниками. Фотоматеріали цього заходу будуть використані в подальших 

міроприємствах, що будуть організовуватись членами нашого Роду, в якості пропаганди здорового 

образу життя та гідного прикладу для молоді, а також будуть направлені до архіву Нашого Роду.  

 

Корисна інформація та поради: 

1. Говерла – найвища гора України, яка має висоту 2061 метр над рівнем моря.  

2. Петрос – друга, найвища гора України, яка має висоту 2020 метрів над рівнем моря. 

3. Стіг (1707 метрів) – гора з найвищими гірськолижними підйомниками на Україні (Драгобрат). 

4. Близниці (фактично – двогір’я: 1872 метрів та 1883 метрів), доцільно покорити - в день зі Стогом. 

5. Відстані (в кілометрах/годинах):  

- смт Ясіня – Козьмещик = 9 км (автомобілем - 20 хв.);  

- Козьмещик – Говерла = 7,3 км (пішки – 4-5 годин, в один бік); 

- смт Ясіня – Заросляк = 55 км (автомобілем - 60 хв.). 

6. Вартість проживання та послуг (в гривнях): 

- проживання «у Тараса» – 100/особа/доба (2-е харчування); 

- трансфер (автомобілем): смт Ясіня – Козьмещик – смт Ясіня – 50/особа;  

- проживання на базі «Козьмещик» - невідомо; 

- трансфер (автомобілем): смт Ясіня – Драгобрат – смт Ясіня – 50/особа; 

- проживання «у Богдана» (Драгобрат) – 110/особа/доба (2-е харчування), без – 50/особа/доба; 

- вхід на заповідник Говерла - 20 грн/особа. 

7. Участь у заході може прийняти, практично, любий член нашого Роду, а також: близькі, знайомі та 

інші бажаючі, в тому числі й потенційні спонсори Нашої Родини. Однак, сходження (підкорення) 

карпатських вершин можуть здійснити тільки молоді та потенційно здорові й витривалі учасники.   

8. Кожен учасник заходу, що прийме участь у сходженні (підкоренні) карпатських вершин, повинен 

самостійно подбати про достатню екіпіровку, а саме: спортивну куртку-штурмовку (бажано з 

капюшоном або окремий літній, похідний плащ), спортивний одяг (бажано костюм), теплий светр, 2-

3 футболки (одна з яких – з довгим рукавом), 2-3 пари шкарпеток (одна з яких - теплі), гірські, літні 

черевики чи високі кросівки, рюкзак. Крім того, необхідно мати з собою РЕТ-пляшку для води та 

похідну, медичну аптечку.  

9. Форма одягу при відвіданні Богослужби, покладання квітів до могил прабатьків на цвинтарі, а 

також фотографуванні - бажано святкова, тобто – гуцульська. 

10. Фото, аудіо та відеоапаратура – вітані. Однак, варто звернути увагу на розміри та вагу техніки...  

 

Важливі контакти: 

П.І.Б. Статус та повноваження  Контактні дані 

Демедюк Богдан 

Миколайович  

Власник готелю «У Богдана»,  

на Драгобраті 

+380-672535689, +380-970384889 

kristinka05@inbox.ru 

Дячук Тарас Іванович Власник готелю «У Тараса»,  

в смт Ясіня 

+380-679966877 

budmajster@mail.ru 

Ключівський Юрій 

Васильович  

Голова громадської організації «Наша 

Родина» 

+380-954545540 

ucias@ukr.net  

Приймак (Попівняк) 

Галина Василівна 

Секретар громадської організації 

«Наша Родина» 

+380-674247111 

rakhiv.crb@bk.ru  

Туцканюк Олександр 

Юрійович 

Голова Фонду Роду (громадської 

організації «Наша Родина») 

+380-954679559  

Sveta.Shtefanko@mail.ru 
 

 

Підготував Ключівський Ю.В.,  

Голова громадської організації «Наша Родина» 

Прага, червень 2013 
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