
Паспорт перевалу Хаос (1А, 950 м) 
 

район 
хребет, 

масив 

які ущелини 

з’єднує 

 

Повна назва  

 

висота 

(м)  

координати 

(WGS-84) 

категорія складності 

сезон зима 
міжсе- 

зоння 

Крим 

Масив 

Південної 

Демерджі 

д.р. Демерджі – 

д.р. Джурла Хаос 1239 
N44,758621 

E34,399039 
- 1А 1А 

 

1. Загальний час проходження  4:10 ,  

(від т/с Демерджі до т/с. Джурла) 

2. Затрачено часу на підйом:  2:10,  

перепад висот +400 м . 

3. Затрачено часу на спуск: 2:00 ,  

перепад висот -287 м . 

4. Рухались з самостраховкою:     2:20      

5. Рухались з поперемінною страховкою: ___-__ , з перильною страховкою: __-___ . 

6. Організовано пунктів страховки:  __-__ . 

 

7. Характеристика ключової ділянки підйому  
ділянка 

шляху (від - 

до) 

загальний час 

проходження 

(год:хв) 
довжина 

(м) 

крутизна 

(град.) 

перепад 

висоти  

(м) 
рельєф 

час руху з 

страховкою 

(год:хв) 

кількість 

організованих  

пунктів 

страховки  
поперемі

нною 

самостра

ховкою 

Від підніжжя 

перевалу до 

сідловини 

 

 

2:20 
2500 20-25

o
 

 

 

+730 

Заліснений схил, з 

виходами каміння, в 

верхній частині мілка осип 

вкрита сухими листям 

 

- 2:00 - 

Від сідловини 

до г. 

Демерджі 

Півд. 

 

 

0:45 
600 30-35

 o
 

 

 

+160 
Трав’янисті схили з мілким 

осипом, виходи скель 
- - - 

8.   При проходженні перевалу необхідне наступне спеціальне спорядження:  

      - групове:            мотузка 50м – 1шт, кішки 1-2 пари. 

      - індивідуальне: льодоруб – 1шт, каска – 1шт, страх. система в комплекті – 1шт, карабіни 2шт. . 

9.   Рекомендовані місця для ночівлі: дж. Версі, т/с Демерджі, т/с Джурла. 

10. Перевал пройдено:02.01.2012 у поході 1к.с. 

11. Метеорологічні умови при проходженні перевалу: ясно, безвітряно, температура +3
о
С. 

12. Необхідні додаткові умови до організації руху і страховки. 

Необхідно вибирати спосібпроходження відповідно до поточних умов. 

13. Потенційна небезпека та засоби безпеки. 

 Потенційною небезпекою є каміння скинуте учасниками, які знаходяться вище. Зрив та падіння 

учасника на незначну глибину. 

14. Керівник походу Рябуха Сергій Миколайович. 

15. Маршрутна книжка № 45-ГЕ/2011 ЦМКК. 

16. МКК ЦМКК ФСТУ, 100-00-66666555. 

 

 



Опис проходження перевалу та картографічний матеріал 

 

Від  місця  ночівлі підійшли до глиняно-конгломератного кулуару через зарослі чагарників по тропі. 

Тут вирішили одягнути системи і каски.  Звідси  слабко  вираженою  тропою  пішли  траверсом  по  

трав’янисто-осипному схилу до правої сторони перевального злету . Згідно інформації, отриманої із 

звітів, там шлях підйому легший. Хороший орієнтир початку підйому  –  сосна, яка росте трохи вище на 

схилі.  Порівнявшись  з  нею,  почали  рухатись  вгору  по  неявно  вираженій  тропці  в  її  напрямі . 

Крутизна схилу  –  25-30°, характер  –  трав’янистий і мілко-осипний. Справа по ходу руху, в 50 м, 

знаходиться високий скельний останець. Піднявшись до сосни, повертаємо ліворуч і рухаємось  в  

напрямку  величезного  каменя .  Підійшовши  до  нього,  стали  на  5-хвилинний привал, під час якого 

сходили в розвідку.  Підйом до цього місця зайняв у нас 45 хв. Далі шлях пролягав по нагромадженню 

великих каменів, присутні елементи нескладного лазання. Допомагаючи один одному, пройшли цю 

ділянку і перетнули неглибокий рів, який власне  і  являється  початком  глиняно-конгломератного  

кулуару  нижче.  Тут  знову  з’являється слабка  тропа,  яка  обходить  зліва  велику  кам’яну  брилу.  За  

нею  рухаємось  далі  вгору   по середньому і крупному осипу неподалік від скельних стінок. Невдовзі 

підходимо до ще одного величезного каменя  і обходимо його впритул справа по ходу руху, піднімаємось 

на крупно-осипний гребінь .  Видно, що тропа на сідловину проходить безпосередньо під жовтою  

вертикальною  конгломератно-глиняною  стінкою.  Але  цей  шлях  видався  нам небезпечним, так як 

зверху періодично сипало камінням. Тому  пішли далі  по гребеню, праворуч якого був кулуар, порослий 

лісом.  Рухатись потрібно обережно, присутні ділянки, де необхідно підлазити  з  рюкзаком .  За  декілька  

хвилин  врешті  наближаємось  до  краю конгломератно-глиняної стінки і підходимо до фінальної частини 

підйому на перевал –  крутий,  35-40°  трав’янистий  схил  довжиною  25-30  м.  По  ньому  виходимо  на 

сідловину,  яка  являє  собою  щілину  в  скелях,  шириною  4-5  м .  Знаходимо  тур  із запискою,  пишемо  

свою  і  влаштовуємо  обід.  Піднялись  на вершину. З неї попрямували вниз на перемичку між масивами 

північної і південної Демерджі по грунтовій дорозі. З перемички повернули на схід і дійшли до т/с 

Джурла з озером. Звідси вже по тропі попрямували до  вдпд. Джурла, біля якого і була запланована 

ночівля. 

. 

 

 

Фото 1 – Карта 



 
Фото 2 – Група на виходы 

 

 
Фото 3 – Схема 



 
Фото 4 – Група на привалі 

 

 
 

Фото 5 – Рух по мілкому осипу 

 



 
 

Фото 6 – Рух по великому камінню 

 

 
 

Фото 6 – Вихід на сідловину перевальну 

 



 
 

Фото 6 – група на перевалі 

 


