
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОХІД 

(Відкриття комбінованого регіонального туристичного маршруту «Горами 
нашої слави») 

у рамках Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок» 

скачати файл - ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОХІД із додатками  

(включаючи анкету-зголошення) тут 

скачати анкету-зголошення тут 

КЕРІВНИК – Андрій СТРОНЦІЦЬКИЙ, тел.. 050 671 38 32 

ДАТИ 

Похід проходитиме з 14 липня по 19 липня 2012року 

МАРШРУТ 

Коротко про лінію маршруту: виїзд з м.Стрий-Ясна гора (Гошівський 
монастир), скелі Довбуша,с.Витвиця, с.Церківна, с.Липа - г. Яворина (бункер 

«Роберта»)– пот. Глибокий - урочище Бряза ( табір Олені) –пер.Щавна- 
с.Либохора - г. Маківка - с.Гребенів  - г.Лопата  -  г. Набивки – пер.Сукіл –
озер о- г. Ключ - р.Камянка   - с.Коростів –  г. Парашка – г.Діл– вод.Гуркало - 

г.Кичера - ур.мал.Жолоб (бункер ГОСП)   –с.Корчин 

Маршрут на декількох етапах буде з автомобільними поїздками, де виникла 
необхідність пішком іти через населенні пункти 

ЧОМУ САМЕ ЦЕЙ МАРШРУТ? 

Вибраний маршрут пов'язаний із визвольними змаганнями українського 
народу, який буде цікавий для туристів, українців всього світу, гостей нашого 
краю. Головна мета – означити цей маршрут, описати його і пропагувати для 
системних туристичних походів всім зацікавленим. Маркування маршруту 
належним чином дозволить легко знаходити його у туристичних довідниках. 
Також планується, що з кожним роком розбудовуватимуться різноманітні 

атракційні об'єкти: бункери, упорядковані могили, місця ночівлі та відпочинку. 
За результатами походу вийде у світ туристичний путівник цього маршруту. Ми 

прагнемо, щоб кредитні спілки долучитися до цієї великої роботи - 
відродження та плекання нашої історії, наших історичних коренів. Ця робота 
не є одномоментною. Це тільки початок. Так що всі що розпочнуть цей процес 

відразу попадають у велику історію - історію нашого відродження. 

ТРИВАЛІСТЬ 

Загальна тривалість походу 6 днів. Можна підключатися поетапно (точки 
приєднання та від'єднання вказані у заявці та додатку до цього Положення) 



ДОВЖИНА 

Загальна пішохідна частина маршруту складає приблизно 90 кілометрів, може 
підчас походу змінюватись , в залежності від стану під’їзних доріг та стану 
стежок, та наявності необхідного транспорту. Максимальний перехід одного 

дня - 18 км. У середньому по 10 км./денно 

ПОРЯДОК ЗГОЛОШЕННЯ 

Виповнена заявки, яка подається у за сканованому вигляді не пізніше 15 
червня 2012 р. 

Рішення про включення до таборування – протягом 7 днів після поступлення 
заявки та зарахування на рахунок коштів реєстраційного збору. 

Анкета подається на е-пошту: wfucu2012@gmail.com 

ХАРЧУВАННЯ У ПОХОДІ 

Централізовано закупляються харчі. Меню складають організатори. 
Чергування серед учасників встановлює керівник мандрівки. Кошти на 

харчування мають поступити не пізніше як на 5 день після повідомлення про 
зарахування заявки на рахунок, який буде наданий. 

ТУРИСТИЧНЕ СПОРЯДЖЕННЯ 

Можна мати своє або можна вийняти організаторами у м.Стрию згідно поданої 
заявки. Кошти за оренду мають бути оплачені не пізніше як 5 днів після 

прийняття заявки. 

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕННЯ 

Самостійне кожним учасником. Організатори подбають про наявність лікаря 
або належно поінструктованих учасників. 

РЕКЛАМНО-ПРОМОЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ 

Замовляється додатково кожним учасником за його бажанням. Має бути 
оплачена після виставлення рахунку протягом 5 днів. 

ФОТОВІДЕОДОКУМЕНТУВАННЯ 

Організатори дбають за належний рівень фото та відео хронометражу. 
Кожному учаснику дозволяється мати свій фотоапарат, відео апарат тощо. 
Фотографі зроблені всіма учасниками мають бути передані  організатором 
(керівнику або відповідальній особі) з правом використання для публікації 

фотозвіту у відкритих джерелах. 

Вимоги до учасників походу 



� Готовність зробити піший перехід з наплічником в гірських 
умовах 20-25 км. при будь-яких погодних умовах. 

� Вік - не молодші ніж 16 років 
� Відсутність захворювань, що перешкоджають займатись 
туризмом 

� Виконувати необхідні таборові роботи 
� Наявність індивідуального спорядження 

необхідне спорядження 

Індивідуальне спорядження 

1. Спрорядження 

� Рюкзак основний          60-80 л 
� Спальник 
� Коврик (карімат) 
� Телескопічні трекингові палиці або лижні (за бажанням) 

2. Одяг 

� Штурмовка 
� Штани довгі 
� Шорти 
� Футболка (теніска) 
� Спортивний костюм 
� Кепка 
� Змінна білизна (індивідуально) 
� Шкарпетки(кількість днів плюс 1 на запас) 
� Змінне взуття 
� Накидка від дощу 
� Купальний костюм 

3. Особисті речі 

� Паспорт 
� ГЛМН ( горнятко, ложка, миска, ніж) 
� Гігієнічна губна помада 
� Крем від сонця 
� Вологі серветки (маленький пакет) 
� Мило, зубна щітка и паста 
� Рушник малий 
� Туалетний папір  1рулон 
� Пакети для пакування речей 
� Ліхтарик, батарейки 
� Фотоаппарат, відеокамера (за наявності) 



� Засоби від укусів комах 
� Індивідуальна аптечка 

Групове спорядження 
Намети  1 намет на 3-4 особи 
Сокира 1 на 6 чоловік 
Казанки 
Аптечка групова 
Тент на випадок дощу 

Спорядження, яке можна взяти на прокат у м.Стрию, відмітити при 

оформленні анкети-зголошення 

Спальник 
Намети 
Наплечники 
Килимки (карімати) 

Додатки: 

1)    Анкета-зголошення 

2)    Коротка інформація про вершини та історичні місця 

3)    Порядок днів у поході 

4)    Точки приєднання та від'єднання по маршруту 

5)    Карта маршруту 

  



 

АНКЕТА-ЗГОЛОШЕННЯ УЧАСНИКА ПОХОДУ  
Відкриття туристичного маршруту «Горами нашої слави» 

(14-19 липня 2012 року) 

у рамках Всесвітнього фестивалю українських кредитних спілок 
ПРІЗВИЩЕ  

ІМЯ  

ДАТА НАРОДЖЕННЯ:  

АДРЕСА ПРОЖИВАННЯ:  

ТЕЛЕФОНИ:  

Е-ПОШТА  

СКАЙП:  

ОПИШІТЬ ВАШ ТУРИСТИЧНИЙ ДОСВІД  

САМООЦІНКА СТАНУ ЗДОРОВЯ (з розрахунку можливості 

піших переходів із спорядженням до 25 км/день* 

 

НАЯВНІСТЬ ТУР СПОРЯДЖЕННЯ  

ТОЧКА ПРИЄДНАННЯ ДО ГРУПИ  

ТОЧКА ВІД'ЄДНАННЯ ВІД ГРУПИ  

 
Зголошуюся до  участі у відкритті туристичного маршруту і буду на маршруті у такі дні. 

 

 14.07.2012 15.07.2012 16.07.2012 17.07.2012 18.07.2012 19.07.2012 

МІСЦЕ 

ГОШІВ (СВЯТА 
ГОРА),С.ЛИПА, 

г.Яворина 

Яворина- 

с.ЛИБОХОРА 

с.Либохора. 

г.Маківка, 

г.Лопата 

г.Лопата-

г.Ключ 

г.Ключ-

г.Парашка-

в-д 

«Гуркало» 

вод.Гуркал

о- (бункер 

ГОСП)  –

с.Корчин 

ТОЧКА 
ПРИЄДАННЯ 

Виїзд зі Стрия НЕМОЖЛИВЕ 

ТОЧКА 
ВІД’ЄДАННЯ*

* 

г.Яворина 

маркований 

маршрут 

г.Яворина 

маркований 

маршрут 

с.Гребенів, 

поворот в 

ур.Жершин

а(біля кафе) 

16,00 

НЕМОЖЛИ

ВЕ 

м.Сколе АЗС 

«ОККО» 

11.00 

Повернен

ня в Стрий 

МОЯ 

УЧАСТЬ       

Спорядження 

(вкажіть 

якщо 

орендувати 

для Вас у 

      



м.Стрию) 

Замовляю 

фірмову 

футболку із 

логотипом (85 

грн)  

Замовляю 

фірмову кепку 

Петра Федуна-

Полтави (130 

грн)  

 

Сплачую безповоротний реєстраційний внесок 100 грн  на рахунок. 

Благодійні внески перераховуються через банк 
Одержувач:        ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР ПРАВ ЛЮДИНИ ГРОМАДСЬКА ІНІЦІАТИВА» 

ЗКПО:                    35130706 

Р/Р:                         26004180708980 

БАНК:                     ПАТ «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» 

МФО:                      325923 

Я розумію, що проїзд, харчування буде забезпечуватися централізовано. Після реєстрації 

учасників буде надіслано бюджет та розрахунок. Плату за харчі, транспорт внесу окремим платежем 

після надання рахунку 

*Цим стверджую, що Ваш стан здоров'я дозволяє іти в похід 

**Від точки від'єднання добиратись самостійно. 

Підписана анкету, за скановану анкету надсилаю на е-пошту: wfucu2012@gmail.com 

 

Підпис: _____________________ (_______________________________________) 

  

  

 

 

  



 

Коротка інформація про вершини та історичні місця 

1. Гошівський монастир — греко-католицький монастир Чину св. 
Василія Великого у селі Гошеві Долинського району на Івано-
Франківщині. Вважається однією із найвеличніших релігійних та 
історико-архітектурних святинь Західної України. Його щорічно 
відвідує кілька мільйонів прочан з різних країн Європи. 

2. Скельно-печерний комплекс Скелі Довбуша — унікальна пам’ятка 
історії та природи післяльодовикового періоду. Розташована поблизу 
села Бубнища в урочищi Бубнище, Івано-Франківська область, на 
території нещодавно створеного Поляницького регіонального парку. 
Геологічна пам’ятка природи «Скелі Довбуша» — природна фортеця 
періоду X століття — лежить на висоті 668 м над рівнем моря. Це 
скелясті виступи пісковиків заввишки до 80 м, що утворились більше 70 
млн. років тому на дні моря. Кам’яний лабіринт шириною 200 м 
тягнеться зі сходу на захід майже на 1 км, над ним — буковий та 
смерековий ліси. У X-XII ст. до н.е тут існувало язичницьке святилище 
— палеообсерваторія. За переказами, у XVII—XVIII століттях тут 
таборували опришки, які використовували печери під сховище. 

3. Гора Яворина знаходиться біля села Липа Долинського району Івано-
Франківської області, її висота 1306 м. В 1944 на горі Яворина 
розташовувалася Старшинська школа Української повстанської 
армії«Олені», курсанти якої під керівництвом майора Федора Польового 
(псевдо «Поль») полягли 15 жовтня 1944 в большевицькій засідці в 
урочищі Глибокий у відчайдушному бою зі спецчастиною карателів 
НКВС.  1 листопада 1946 у бункері, який знаходився неподалік від 
школи, героїчно загинув у 27-річному віці з дружиною Антоніною та 
бойовими побратимами провідник ОУН Карпатського краю Ярослав 
Мельник (псевдо «Роберт»).  Із 1984 на горі Яворина традиційно 
відбувається вшанування полеглих вояків-повстанців. Щороку тисячі 
українців віддають тут данину пам'яті полеглим борцям за волю. 

4. Табір Олені 
5. Богдана Світлик Богдана Світлик–Литвинко 

(24.ІV.1918 - 28.ХІІ.1948) 

Богдана Світлик – активний член ОУН, редактор підпільних 

пропагандистських видань, талановита письменниця, яка нітрохи не жила 

для себе, лише – для України, за неї і віддала своє молоде життя. 

Народившись 24 квітня 1918 року в м.Перемишлі, Богдана-Марія (як її було 

охрещено) разом із батьками Юліяном та Марією незабаром переїхали до 

Львова. Тут пройшли дитячі літа Богдани, тут вона почала освіту в "Рідній 



Школі" ім Б.Грінченка. Згодом навчалася у гімназії сестер-василіянок і в 

гімназії "Рідної Школи" ім. Іллі та Іванни Кокорудзів, яку закінчила з відзнакою 

у 1936 р. Поступила на класичну філологію у Львівському університеті, де 

вчилася три роки. 

Отож Богдана Світлик вступила в ОУН, сумлінно й ініціативно виконувала 

відповідальні доручення Організації. Мала псевдоніми “Ясна”, “Світлана”, 

“Доля”, “М.Дмитренко”. За свою діяльність у 1939 році була заарештована 

поляками і ув'язнена в Бригідках. Після падіння Польщі вдалося звільнитися з 

ув'язнення. 

Богдана поринає в національно-визвольну боротьбу, плідно працює у різних 

виданнях "Осередку пропаганди і інформації при проводі ОУН" і "Бюро 

інформації УГВР". В підпільній творчості користувалася псевдонімами 

"Ясна", "Світлана", а літературні твори підписувала "Марійка Дмитренко". Її 

твори друкувались у підпільній періодиці та виходили окремими книжками. 

Внесок Богдани Світлик-Литвинко Українська Головна Визвольна Рада 

відзначила високою нагородою – Бронзовим Хрестом Заслуги. 

На даний час відомими є її оповідання і кореспонденції "Учителька", 

"Михайлик", "Підслухане і підглянене", збірка "На смерть, не на життя". 

З 1945 року Богдана є постійним членом Головного Осередку Пропаганди. 

Разом із Петром Полтавою (справжнє прізвище якого – Федун) і О.Горновим 

(на псевдо “Наум”) Богдана, яка послуговувалася тоді псевдо “Доля”, 

становили нерозривну трійцю, яка здійснювала велику підпільно-

пропагандистську роботу. “Доля” – авторка численних ідеологічно-

політичних статей, які друкувалися в журналах “Ідея і чин” (орган ОУН та 

УПА). Також виступала як новеліст і критик, цікавилася музикою і 

мистецтвом. Не розлучалася із портативною друкарською машинкою та 

іменним пістолетом італійської марки. В умовах важкого підпілля завжди 

залишалася доброю, милосердною, чуйною до людського болю і горя. 



Морозного дня 28 грудня 1948 року працівники Осередку інформації УГВР 

(Української Головної Визвольної Ради) спалили бункер у лісі в Болехівському 

районі та стали перебиратися на нове місце. Зненацька були оточені 

енкаведистами, зав’язався нерівний бій поблизу села Либохори. Боглана 

відбивалися до останнього, останню кулю залишивши для себе. Так 

загинула Богдана-“Доля”. Куди поділи її тіло розлючені більшовики – не 

відомо досі. 

Не так давно в одній газетній публікації переповідалися свідчення жительки 

с.Либохори Анни Пороховник про те, як вночі з 28 на 29 грудня 1948 року 

енкаведисти привезли до села вбиту жінку, яку кинули в сніг біля сільради, 

де чергувала очевидиця. Їй наказали подивитися на вбиту, чи не знає її. Зі 

зворушенням дивилася на гарне лице і довге русяве волосся вбитої жінки, 

якої не знала. Повернувшись додому, через 2-3 години оповідачка бачила 

велику групу енкаведистів, які везли цю вбиту жінку, лише в одній сорочці, 

перекинуту через спину коня, догори обличчям, в сторону урочища 

"Буковинки". 

Біля підніжжя гори Магури, на краю с.Либохори Сколівського району насипано 

тепер символічну могилу цієї героїні – Богдани Світлик–“Долі”. 

Син героїні – Андрій Юліянович Світлик став деканом інженерного 

факультету Одеського університету. Лише з часом він довідався правду 

про свою маму, довгий час вважав мамою свою бабусю. Довідавшись про 

місце загибелі матері, приїздив разом із сином (якого назвав на її честь 

Богданом) поклонитися цьому місцю. Разом з місцевими жителями 

поставили там пам'ятний знак. 

1. г. Маківка — гора у Високому Бескиді, за 8 км на північ від Славська 
(присілок Грабовець). Висота — 958 м.  Місце  запеклих боїв 29 квітня -4 
травня 1916 року легіону Українських Січових Стрільців (семи сотень 
першого та другого куренів у складі 55-ої піхотної австрійської дивізії 
Ігнаці фон Фляйшмана) з російськими військами генерала Альфтана, що 
мали чисельну перевагу . У 1998–1999 цвинтар Січових Стрільців було 
відбудовано: встановили 50 хрестів на могилах січовиків та один 
пам'ятник на честь тих січовиків, котрих ідентифікувати не вдалось. 



2. Гора Лопата – це гірська вершина висотою 1210,9 метрів над рівнем 
моря, яка розміщена на хребті Зелемянка на відстані 8 кілометрів на 
південь від міста Сколе. З південного схилу гори бере початок потік 
Озирний, який впадає в річку Зелем'янку.  А з північно-східного схилу 
Лопати витікає Павлів потік, який впадає в річку Опір біля мосту в 
місті Сколе. На г. Лопата поставлений хрест, який 
присвячений пам'яті бійців УПА. Саме  на цьому місці влітку 1944 року 
відбувалися бої загонів УПА з німецькими та угорськими 
окупантами. Бій відбувався десять днів (з 6 до 16 липня 1944) та 
складався з кількох зіткнень, власне на горі Лопата, поблизу міста 
Сколе та у Чорному Лісі. Сотня Різуна 

3. Гора Ключ — одна з вершин хребта в Сколівських Бескидах, який 
починається від річки Сукель (с.Буківець Болехівської міськради) та 
замикає долину річки Кам'янки (Сколівщина). Найзручніші виходи з села 
Труханів або Кам’янки. Гора має висоту 927 метрів над рівнем моря. 
Вершина гори є частково залісена і тому не дозволяє бачити 
навколишні краєвиди. Гора відома як місце боїв та поховання вояків 
Українських січових стрільців, які загинули тут у часи першої світової 
війни. У жовтні 1914 року тут точилися запеклі бої між відділами 
Українського Січового Стрілецтва (у складі австро-угорської армії) та 
московським військом, в якому стрілецьке військо здобуло перемогу. 

Про ті трагічні події свідчить меморіальне поховання і хрест, розташовані 

на самій верхівці гори. Місце, яке постійно відвідується туристами та 

жителями навколишніх сіл. В одну із неділь (на Зелені св’ята – Трійця) 

щорічно проводиться богослужіння. Однак не так багато відомо про три 

групи скель, каньйон та десятки вертикальних печер, що заховані посеред 

вкритих смерековими лісами схилів відносно низького, пологого та 

короткого хребта. Його довжина — всього 10 кілометрів. З усіх 

місцевостей Сколівських Бескидів ця приховує чи не найбільшу кількість 

геоморфологічних таємниць. 

1. Район г. Кичери біля с.Корчин у 1940-50 роках прилеглі ліси було 
осередком боротьби вояків УПА. Неподалік від водоспаду Гуркало (на 
пд. від Корчина) височіє гора Кичера, біля підніжжя якої відбувались бої 
УПА. (бункер ГОСП) 

2. г. Парашка (Параска) — гора в Українських Карпатах, найвища 
вершина однойменного хребта (Парашка) вСколівських Бескидах. 
Висота становить 1268,5 м. над рівнем моря (за іншими даними — 1271 
м). Розташована на відстані 8 км на північний захід від м.Сколе . На 
схилі гори встановлений пам'ятний камінь, на вершині — хрест. 
Парашка є найвищою вершиною, яка лежить повністю на території 
Львівської області. За легендою гора названа на честь Параски — 
дочки (згідно з іншими версіями — жінки) князя Святослава 
Володимировича сина  Володимира Великого, яка була вбита на цій горі 



дружинниками  Святополка Окаяного в 1015 році. Цій події передувала 
битва між Святославом та Святополком біля міста Сколе. 

3. с. Корчин Село розташоване при дорозі «Верхнє Синьовидне—
Східниця», на березі річки Стрий та потоку Велика Річка. Населення 
села становить 1281 особа. Орган місцевого самоврядування — 
Корчинська сільська рада. 

Перша документальна згадка про село датується 1446 роком. Історично 

Корчин поділений на дві частини: 

східна — раніше називалася Корчин Рустикальний, де стоїть церква святих 

Кузьми і Дем'яна (1824 р.) 

західна — мала назву Корчин Шляхецький, яка розташована біля потоку. 

У 1940-50-і рр. село і прилеглі ліси було осередком боротьби вояків УПА. 

Із селянської родини в Корчині вийшли українські письменники і громадсько-

культурні діячі брати священик Богдар Кирчів (1856—1990) — автор і досі 

популярної пісні «Крилець, крилець, соколе, дай» та ряду віршів, що також у 

свій час були покладені на музику композиторами Віктором 

Матюком і Остапом Нижанківським; та учитель Павло Кирчів (1862—1916), 

перу якого належить ряд віршів, оповідань і нарисів з життя селян, 

інтелігенції, на шкільні теми і літературно-критичних та публіцистичних 

статей. 

До кінця 1990-х років в селі знаходився Корчинський світлотехнічний завод 

ВАТ «Іскра», який виготовляв електроосвітлювальну апаратуру і 

електрогірлянди та був одним із найбільших підприємств Сколівського 

району. 

Поблизу Корчина на базі свердловин № 10 і № 19 мінеральної води типу 

«Нафтуся» розташований завод з розливу мінеральної води. Згідно з 

Постановою Кабінету Міністрів від 28 грудня 1996 село відноситься 

до курортних. 



 

Визначні природні та історико-культурні об'єкти 

На потоці Велика Річка на відстані приблизно 6 км від села Корчин 

розташована гідрологічна пам’ятка природи — водоспад Гуркало, 

утворився в місці прориву палеогенових пісковиків. Висота водоспаду — 

приблизно 5 м, довкола оточений лісом. Висота місцевості над рівнем моря: 

~ 570 м. 

Церква св. Кузьми і Дем'яна (збудована 1824) 

Неподалік від водоспаду височіє гора Кичера, біля підніжжя якої відбувались 

бої УПА. Також у околиці від села знаходиться гора Парашка (1268,5 м) — 

найвища вершина Сколівських Бескидів. За хорошої погоди її далеко видно з 

прикарпатських рівнин, а панорами з вершини гори — одні з найпротяжніших 

в Бескидах. 

Дерев'яна бойківська церква святих Кузьми і Дем'яна знаходиться у 

центрі села Корчин, біля головної дороги. Церкву збудовано у 1824 році, 

відремонтовано — у 1890 році. Канонічна візитація церкви відбулася 1909. 

Церква — тризрубна, одноверха. Об`єм нави накритий 

восьмигранним шатром, який завершений глухим ліхтарем з 

маківкою. Бабинець і вівтар мають двосхилі дахи. По периметру будівлі 

влаштоване піддашшя. Входи з півдня і заходу підкреслені двосхилими 

дашками, які виступають з площини піддашшя. На північний-захід стоїть 

дзвіниця. Загалом, церква типової конструкції та класичного кольору. 

Відрізняється від багатьох дерев`яних церков гірської частини Львівської 

області місцерозташуванням (стоїть у долині, біля ріки Стрий) та 

відсутністю біля неї цвинтара. 

Пам'ятник Івану Франку, 2006 

27 серпня 2006 року у селі Корчин відбулося відкриття пам’ятника Іванові 

Франку. Пам’ятник встановлено на тому місці, де геніальний письменник 



виступав перед громадою села 26 серпня 1884. Погруддя Франка 

споруджено з ініціативи депутатів Сколівської районної ради, голови 

сільської ради Корчина Ігоря Зубрицького, за підтримки Сколівської РДА 

(голова І. Свистун), районної ради (голова М. Романишин) та меценатів 

Василя Бандерича і Романа Дяківа. Завдяки натхненній праці ініціатори 

знайшли союзників в особі авторів пам’ятника: скульптора В. Одрехівського 

і архітектора М. Білого, а також багатьох доброзичливців, які фізично, 

матеріально і духовно долучилися до втілення 

 

 

  



 

Порядок дня на похід  по маршруту 
 « Горами нашої слави» 

Керівник тур маршруту  Андрій Стронціцький 050 671 38 32 
 
14 липня 2012 року (1-й день) 
Завдання : Гошівський монастир, скелі Довбуши ,с.Витвиця, 
с.Церківна, с.Липа - г. Яворина – пот. Глибокий 
Довжина переходу – 10 км. 
Складність: середній, постійний підйом по одній горі. 
План на день: 
8.00 Виїзд з м.Стрий пам’ятник С.Бандері 
8.40  Гошівський монастир 
12.00   приїзд в село Липа 
12.00 – 18.00 хресний хід стація №7 - г. Яворина і до місця ночівлі пот. 
Глибокий.-стація №14 
 
15 липня 2012 року (2-й день) Точка відєднання 
Завдання :  пройти пот. Глибокий  -- урочище Бряза –пер.Щавна- 
с.Либохора 
Довжина переходу – 18 км. 
Складність: висока, перехід по мало відвідуваними місцями (буреломи, 
круті підйоми і спуски) 
6.00 підйом 
8.00 вихід на маршрут 
13.00-14.00 обід 
14.00 – 18.00 мандрівка 
19.00 розтаборування в околицях с.Либохора 
 
16 липня 2012 року( 3 день)  Точка відєднання та приєднання 
Завдання : с. Либохора– г. Маківка - с.Гребенів  - г.Лопата 
Довжина переходу – 15 км. 
Складність: легка 
7.00 підйом 
9.00 вихід на маршрут 
13.00-14.00 обід 
14.00 – 18.00 мандрівка 
 
17 липня 2012 року (4 день)  
Завдання : г. Лопата -  г. Набивки – пер.Сукіл –озеро- г. Ключ 
Довжина переходу – 16 км. 
Складність: середня 
7.00 підйом 
9.00 вихід на маршрут 
13.00-14.00 обід 
14.00 – 18.00 мандрівка 
 
18 липня 2012 року( 5 день) Точка відєднання та приєднання 



Завдання : г.Ключ - р.Камянка - с.Коростів –  г. Парашка – г.Діл – 
водоспад «Гуркало» 
Довжина переходу – 16 км. 
Складність: середня 
7.00 підйом 
9.00 вихід на маршрут 
13.00-14.00 обід 
14.00 – 18.00 мандрівка 
18.00 розтаборування  біля воспаду Гуркало 
 
19 липня 2012 року (6 день) 
Завдання вод.Гуркало- г.Кичера - ур.мал.Жолоб (бункер ГОСП  –с.Корчин 
(церква) 
Довжина переходу – 12 км. 
Складність: легка 
7.00 підйом 
9.00 вихід на маршрут 
13.00-14.00 обід 
14.00 – 16.00 мандрівка 

Точка від'єднання та приєднання 

  

Дата 14.07.2012 15.07.2012 16.07.2012 17.07.2012 18.07.2012 19.07.2012 

МІСЦЕ 

ГОШІВ, 

С.ЛИПА, 

г.Яворина 

Яворина- 

с.ЛИБОХОР

А 

с.Либохора. 

г.Маківка,г.Л

опата 

г.Лопата-

г.Ключ 

г.Ключ-
г.Парашка-в-д 
«Гуркало» 

вод.Гуркало- 
г.Кичера - 
(бункер 
ГОСП)  –
с.Корчин 
(церква) 

ТОЧКА 

ПРИЄДАНН

Я 

Виїзд зі 

Стрия 

НЕМОЖЛИ

ВЕ 

с.Гребенів, 

поворот в 

ур.Жершина

(біля кафе) о 

16,00 

НЕМОЖЛИ

ВЕ 

м.Сколе АЗС 

«ОККО» 

11.00 

ТОЧКА 

ВІДЄДАНН

Я* 

г.Яворина 

маркована 

траса 

г.Яворина 

маркована 

траса 8,00 

с.Гребенів, 

поворот в 

ур.Жершина

(біля кафе) о 

16,00 

 НЕМОЖЛИ

ВЕ 

м.Сколе АЗС 

«ОККО» 

11.00 

Повернення 
в Стрий 

Від точки від'єднання добиратись самостійно 


