
Порядок дня на похід  по комбінованому регіональному 

туристичному маршруту 

 « Горами нашої слави» 
Керівник походу 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  

Довжина переходу – 10 км. 

Складність: середній, постійний підйом по одній горі.  

06.00-6.15-Памятник Бандері,благословення о. Барабаш; 

06.15-6.30-переїзд с Довге; 

06.30-6.45-могила о. Богдара Кирчіва; 

06.45-7.00-переїзд м Моршин; 

07.00-7.15-Санаторій "Говерла",памятник жервам більшовицьких репресій на г.Святий Ян; 

07.15-7.30-переїзд м.Болехів; 

07.30-7.45-Памятники Наталії Кобринської,Катерини Куйбіди; 

07.45-8.00-переїзд до Гошева; 

08.00-8.30-хресна дорога, благословення о.Дамяна, відкриття (Початок )туристичного 

маршруту; 

08.30-8.50-переїзд Гошів-Бубнище, 

08.50-8.20-Скелі Довбуша; 

08.20-8.50-переїзд Бубнище-с Витвиця; 

08.50-9.00-сВитвиця,Зеновій Красівський, Іван Марцінків; 

09.00-9.15-переїзд до урочища Підцапове в с Церківна; 

09.15-11.00- Підцапове каміння 

11.00-11.15-переїзд до урочища "Бовкоти"; 

11.15-11.30-Похід до бункера "Дорошенка";  

11.30-11.40-переїзд до с Слобода Болехівська; 

11.40-11.50-братські могили вояків УПА,Дмитро Квецко; 

11.50-12.00-переїзд в с Липа. 

12.00-12.10-Памятник "Роберту" 

12.10-14.00 сходження до ст.№7 Хресної дороги,зустріч з учасниками хресної ходи, 

14.00-18.00-участь в хресній ході ст№7-ст.№14.,добункера "Роберта" 

18.00-24.00_ватра на г Яворина, ночівля. 

15 липня 2012 року (2-й день) Точка відєднання  

Завдання :  г.Яворина  -- урочище Бряза –пер.Щавна- с.Либохора  

Довжина переходу – 18 км. 

Складність: висока, перехід мало відвідуваними місцями (буреломи, круті підйоми і 

спуски)  

6.00 підйом 

7.00 Служба Божа 

9.00 вихід на маршрут 

13.00 річка Бряза  

13.30 урочище Табори 

13.00-14.00 обід в урочищі Щавна 

14.00 підйом на хребет Магура-Матагів паралельно лінії електропередачі і перехід в сторону 

села Либохора. 

19.00 розтаборування в околицях с.Либохора ( урочище Клявзе) 

16 липня 2012 року( 3 день)  Точка відєднання та приєднання 

Завдання : с. Либохора– г. Маківка - с.Гребенів  - г.Кудрявець- г.Лопата 

Довжина переходу – 15 км. 

Складність: легка  

7.00 підйом 



9.00 перехід в село Либохора до могили Богдани Світлик 

10.00 посадка в автобус  

10.30 приїзд в с. Головецко 

10.30 -12.00 підйом на г. Маківку 

12.00-13.00 спуск до с.Головецко 

13.00-14.00 обід 

14.00-14.30 переїзд до с.Тухля (Франкова криниця) 

14.40- 15.30 переїзд до с.Гребенів (вул.Зелена) поворот в урочище Жерщина  

15.30 -16.00 очікування можливих учасників, що долучаються до походу 

16.00 – 19.00 підйом на гору Лопата через гору Кудрявець 

19.00 зупинка на ночівлю 

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 

9.00-10.00 траверс г.Мутна і вихід на г. Хом 

10.00-11.00 спуск з г. Хом до перевалу Сукіль 

11.00-13.00 перехід по автомобільній дорозі в напрямку с.Труханів  

13.00-14.00 обід 

14.00 -17.00 перехід до озера в околиці с. Труханів 

17.00 - 19.00  перехід на гору Ключ і роз таборування на ночівлю 

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 -10.00  г.Ключ- долина р. Лужки притока р. Кам’янка 

10.00- 10.30 Відвідування водоспаду на р. Кам’янка посадка в автобус 

10.30-11.00 переїзд в м. Сколе заправка «ОККО» на об’їзній зустріч людей що, 

приєднюються 

11.15- 12.00 переїзд до с.Коростів 

12.00-13.00 перехід до потоку Красний  і підйом вздовж потоку до г. Парашка 

13.00-14.00 обід 

14.00 – 16.00 Підйом на г. Парашка 

16.00 - 18.00 Спуск з г. Парашка через г. Діл до водоспаду Гуркало 

18.00 розтаборування  біля воспаду Гуркало 

19 липня 2012 року (6 день)  

 

Завдання вод.Гуркало- г.Кичера - урмал.Жолоб (бункер ГОСП – с.Корчин  

Довжина переходу – 12 км. 

Складність: легка 

06.00 підйом 

08.00 вихід на маршрут 

08.15 Могила 

08.20- 09.20  ур. Великий Жолоб 

09.20- 10.30 г. Кичера 

10.30-11.00  Бункер «ГОСП» 

11.00-12.20 Мала Річка 

12.20- 13.00 перехід вздовж потоку МалаРічка  

13.00-13.30 обід 

13.30-14.00 перехід від потоку Мала Річка до с.Корчин 

 



14.00-14,30 посвячення туристичного маршруту в с. Корчин 

14.30-15.00 цвинтар (могили УПА, і.Хандона) 

15.00-15,30 народний дім 

15.30-16.00 садиба І.Хандона 

 

Точки відєднання 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.ЛИБОХОРА 

с.Либохора. 

г.Маківка, 

г.Лопата 

г.Лопата-

г.Ключ 

г.Ключ-

г.Парашка-в-

д «Гуркало» 

вод.Гуркало- 

г.Кичера - (бункер 

ГОСП)  –с.Корчин 

(церква) 

ТОЧКА 

ПРИЄДАННЯ 

Виїзд зі 

Стрия НЕМОЖЛИВЕ 

с.Гребенів, 

поворот в 

ур.Жершина  

(біля кафе) 

о 16,00 НЕМОЖЛИВЕ  

м.Сколе АЗС 

«ОККО» 

11.00 

ТОЧКА 

ВІДЄДАННЯ* 

г.Яворина 

маркована 

траса 

г.Яворина 

маркована 

траса 8,00 

с.Гребенів, 

поворот в 

ур.Жершина  

(біля кафе) 

о 16,00  

м.Сколе АЗС 

«ОККО» 

11.00 

 

 

 

Повернення в Стрий 

 

Від точки відєднання добиратись до додому самому, громадським транспортом 

 

СХЕМА МАРШРУТУ 

 

 
 

Червоним позначено пішохідну частину 

Фіолетовим позначено частину, де задіяно автотранспорт 

Червоні крапки приблизні місця ночівлі 


