
ІнформацІя 
про ПОРЯТУНОК 
в КАРПАТАХ

Рятувальні пункти в укРаїні, 
польщі, Словаччині, чехії 

Медичні заклади

ГіРСькі пРитулки

львів
2018

Search-reScue ServiceS 
in ua, PL, cZ, SK
MedicaLS PoStS  
Mountain SheLterS

inforMation 
on Rescue 

in the caRpathians



3

Гі
РС

ьк
і Р

ят
ув

а
л

ьн
и

ки

the publication 
«information on rescue in the carpathians» 

is supported by the international visegrad fund within the 
project «carpathian Mountain rescue cooperation Platform»

SuPPorted by

http://visegradfund.org

the project is co-financed by the Governments 
of czechia, hungary, Poland and Slovakia

 through visegrad Grants from international 
visegrad fund. the mission of the fund is to advance ideas 

for sustainable regional cooperation in central europe.

Project Leader
nGo Mountains Guides association «rovin»

Lviv, ukraine; rovin@i.ua; 
http://rovin.com.ua; tel./fax:+38 032 2752279

Project PartnerS

nGo 
«Mountain 

rescue 
centre» 

(UA)

Górskie 
ochotnicze 
Pogotowie 

ratunkowe - 
Grupa Krynicka 

(PL)

horská 
služba 

Pieninského 
národného 

parku
(SK)

horská 
služba 

Čr o.p.s. 
(jizerske 

hory)  
(cZ)

як відомо, у карпатах місцями 
дуже поганий зв’язок, 
тому постарайтеся точно описати:
 
–  хто ви, що, де, коли сталося 
 і чи є травмовані, 
 кількість і характер травм

–  визначте якомога 
 детальніше місце 

–  повідомте, 
 чи є у вас можливість  
 бути на зв’язку. 

 Ця інформація 
 спростить роботу 
 рятувальників
 та пришвидшить 
 ваш порятунок!
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Гірські рятувальники  
Львівської області

Посада П. І. Б. телефон

Головне управління Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій у Львівській області 

79008, м. Львів, вул. Підвальна, 6;
e-mail:  lviv@mns.gov.ua

начальник 
чергової 
зміни

відповідно 
графіку чергувань

(032) 239-02-62 
(цілодобово)
екстрений 
телефон служби 
порятунку: 101

Гірські рятувальники  
Івано-Франківської області

Посада П. І. Б. телефон

Спеціалізована пошуково-рятувальна частина:

начальник 
частини

Михасюк 
Андрій Мирославович

(067) 342-04-91
rescuer-if@ukr.net
(можна 
реєструвати групу)

Відділення м. Івано-Франківськ

начальник Харьо 
Андрій Лук’янович

(067) 342-04-92 
черговий

Відділення м. Яремче

начальник Ліхацький 
Василь Григорович

(067) 342-04-94 
черговий

Відділення смт Ворохта

начальник Лазарович 
Петро Михайлович

(067) 342-04-95 
черговий

Відділення смт Верховина

начальник Дрислюк 
Ігор Олександрович

(067) 342-04-96
черговий

Відділення м. Косів

начальник Задорожнюк 
Петро Іванович

(067) 342-04-97
черговий

Відділення с. Осмолода

начальник черговий (067) 342-04-98

Відділення смт Вигода

начальник Шутка 
Віталій Романович

(067) 342-04-99 
черговий

Відділення с. Явірник (пост на горі Піп Іван)

начальник Фіцак 
Василь Васильович

(094) 922-81-12 
черговий

Гірські рятувальники 
Закарпатської області

Гірська пошуково-рятувальна частина
e-mail: zak.resgue@ukr.net

тел./факс: (0312), по області (22) 67-14-13, 
моб. тел.: (096) 144-13-96

88006  м. Ужгород,  вул. Верещагіна, 18

Посада П. І. Б. телефон

начальник 
ГПРЧ

Гуляк 
Олександр Йосифович,
лейтенант служби ЦЗ

67-14-13
(050) 162-53-48

Заступник 
начальника 
ГПРЧ

Опаленик 
Віктор Іванович

67-14-13
(050) 233-56-77

Оперативний 
черговий 
по частині

відповідно 
графіку чергувань 67-14-13

Ужгородська гірська 
пошуково-рятувальна група   

тел./факс: (0312), по області (22) 67-14-13
88006 м. Ужгород,  вул. Верещагіна, 18

начальник 
ГПРГ

Кузьма 
Станіслав Васильович (066) 973-04-34

Заступник 
начальника
ГПРГ

Семенов 
Віктор Васильович (066) 209-75-53
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     Гірське пошуково-рятувальне відділення
 м. Ужгород   

тел./факс: (0312), по області (22) 67-14-13
88006 м. Ужгород,  вул. Верещагіна,18

начальник 
ГПРВ

Джанда 
Юрій Михайлович

67-14-13
(050) 868-20-94

Гірське пошуково-рятувальне відділення 
м. Мукачево

89002 м. Мукачево, вул. Римського-Корсакова, 24  

начальник 
ГПРВ

Долинай 
Сергій Миколайович (050) 52-30-441

Гірське пошуково-рятувальне відділення 
смт Міжгір’я  

 тел. (03146), по області (246) 2-23-45
90000  Міжгірський район, 

смт Міжгір’я, вул. Шевченка, 16 
СПТУ-12  кім. 12

начальник 
ГПРВ

Рябич 
Юрій Васильович

2-23-45
(097) 84-76-041

Гірське пошуково-рятувальне відділення 
с. Вишка

89000 Великоберезнянський район,  
с. Вишка, гора «Красія»

начальник 
ГПРВ

Гопко 
Іван Михайлович (099) 508-92-70

Гірське пошуково-рятувальне відділення 
м. Іршава

 м. Іршава, вул. Шевченка, 39

начальник 
ГПРВ

Лисовський 
Віктор Володимирович (050) 674-78-30

Гірське пошуково-рятувальне відділення 
с. Нижні Ворота

Воловецький район, с. нижні Ворота, 
вул. Центральна, 110

начальник 
ГПРВ

Райчинець 
Василь Михайлович (050) 273-76-45

Рахівська гірська пошуково-рятувальна група   
тел.: (03132), по області (232)  2-10-13

90600 Рахівський район, м. Рахів, вул. Шевченка, 126

начальник 
Рахівської 
ГПРГ

Молдавчук 
Павло Васильович

(067) 342-84-16
(095) 485-93-34

Заступник 
начальника 
Рахівської 
ГПРГ

Ропчук 
Степан Степанович (067) 79-57-444

Гірське пошуково-рятувальне відділення 
м. Рахів

тел.: (03132), по області (232)  2-10-13
90600  Рахівський район, 

м. Рахів, вул. Шевченка, 126,  ППЧ-9

начальник 
ГПРВ

Боклажук 
Дмитро Степанович

2-10-13
(067) 717-53-44

Гірське пошуково-рятувальне відділення 
смт Ясіня

тел.: (03132), по області (232)  4-23-23
90630 Рахівський район, смт Ясіня, вул. набережна, 4а 

туристична база «Едельвейс»

начальник 
ГПРВ

Гашпарович 
Євген Емілович

4-23-23
(067) 762-74-03

Гірське пошуково-рятувальне відділення 
с. Лазещина

тел.: (03132), по області (232)
90633 Рахівський район, с. Лазещина,  

урочище «Депо»

начальник 
ГПРВ

Климпуш 
Дмитро Васильович (067) 947-14-92

Гірське пошуково-рятувальне відділення 
смт Усть-Чорна

 тел.: (03134), по області (234) 7-63-83
90520 Тячівський район, смт Усть-Чорна, вул. Підгірна, 5  

туристична база «Ялинка»

В.о. 
начальника
ГПРВ

Дикун 
В’ячеслав Васильович (066) 049-29-26
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Гірські рятувальники 
Чернівецької області

Гірське пошуково-рятувальне відділення
59200, Чернівецька обл., м. Вижниця, вул. н. Яремчука, 4

e-mail: gprv.rescue@i.ua
тел.: (03730) 2-27-39

Медичні пункти Львівської області

фельдшерсько-
акушерськІ 

Пункти (фаПи) 
та лІкарнІ

адреса 
та контакти lat lng

Міська 
лікарня 
смт Бориня

смт Бориня, 
вул. Миколайчука, 90 49,07663 22,9968534

Сільська 
лікарська 
амбулаторія 
с. Бітля

с. Бітля, 
вул. Центральна, 247 48,97618 22,9935954

Сільська 
лікарська 
амбулаторія 
с. Верхнє 
Висоцьке

с. Верхнє Висоцьке, 
вул. Історична, 17 48,947161 23,0493735

Сільська 
лікарська 
амбулаторія 
с. Либохора

с. Либохора, 
вул. Центральна, 176 48,919888 22,9516113

Сільська 
лікарська 
амбулаторія 
с. Лімна

с. Лімна, 
вул. Центральна, 219 38,6185 23,4597324

Сільська 
лікарська 
амбулаторія 
с. Ясениця

с. Ясениця, 
вул. Центральна, 226 49,19344 23,1640216

Сільська 
лікарська 
амбулаторія 
с. Боберка

с. Боберка, 
вул. Центральна, 200 49,204179 22,7946579

Сільська 
лікарська 
амбулаторія 
с. Верхнє

с. Верхнє, 
вул. Центральна, 88 49,044986 22,9573128

Сільська 
лікарська 
амбулаторія 
с. нижнє 
Гусине

с. н. Гусине, 
вул. Центральна, 5 48,899302 23,0558119

Сільська 
лікарська 
амбулаторія 
с. Верхня 
Яблунька

с. В. Яблунька, 
вул. Центральна, 14 49,138633 22,9171753
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Сільська 
лікарська 
амбулаторія 
с. Вовче

с. Вовче, 
вул. Центральна, 290 49,209997 22,9075556

Сільська 
лікарська 
амбулаторія 
с. Ільник

с. Ільник, 
вул. Центральна, 160 49,098668 23,0947006

Сільська 
лікарська 
амбулаторія 
с. Ластівка

с. Ластівка, 
вул. Шевченка, 57 49,226562 23,1906038

Сільська 
лікарська 
амбулаторія 
с. Явора

с. Явора, 
вул. Центральна, 98 49,179692 23,0583693

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Сигловате

с. Сигловате 48,978652 22,953323

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Дністрик-
Дубовий

с. Дністрик Дубовий 49,220914 22,8296356

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт с. нижнє

с. нижнє 48,770235 38,6169896

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт с. Яворів

с. Яворів 48,240156 24,975368

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Верхнє 
Гусине

с. В. Гусине 48,89027 23,0356602

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Головське

с. Головське, 
вул. Шевченка 49,151416 23,211088

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Зубриця

с. Зубриця 49,10035 23,2001948

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Завадівка

с. Завадівка 48,512338 29,5429093

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Лосинець

с. Лосинець 49,141489 23,1066495

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Мельничне

с. Мельничне 49,122145 23,0307291

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт с. Закіпці

с. Закіпці 49,108375 23,0739591

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт с. Ліктів

с. Ліктів, 
вул. Центральна, 4а 49,098936 23,0523314

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт с. Радич

с. Радич 49,115998 23,1262848

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт с. Ісаї

с. Ісаї, 
вул. Витівська, 17 49,218917 23,1130104

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Карпатське

с. Карпатське 48,948183 22,9179938

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Комарники

с. Комарники, 
вул. Центральна, 289 48,997315 23,0448491

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Буковинка

с. Комарники 48,454441 22,8196744

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Закичера

с. Комарники 48,988408 23,0744827

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Зворець

с. Комарники 49,009418 23,08842

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Красне

с. Красне 48,855727 24,2804863

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Кривка

с. Кривка 48,87991 23,0722046
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Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Івашківці

с. Івашківці 48,802754 27,2249231

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Коритище

с. Коритище, 
вул. Франка, 45 49,798083 30,9929755

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Свидник

с. Свидник 49,240825 23,1674338

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Либохора

с. Либохора 48,919888 22,9516113

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Бережок

с. Бережок 49,242787 22,8399529

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Жукотин

с. Жукотин,
вул. Центральна, 19 48,677858 25,0674349

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Мохнате

с. Мохнате 48,931662 23,138499

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт с. Матків

с. Матків 48,915138 23,1066567

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. нижнє 
Висоцьке

с. н. Висоцьке 49,029856 23,026176

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Ропавське

с. Ропавське 49,082846 23,0686093

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Яблунів

с. Яблунів 49,144737 25,8418904

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. нижній Турів

с. н. Турів, 
вул. Дорошенка, 39 49,093682 22,9409593

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Верхній Турів

с. В. Турів 49,063581 22,919375

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. нижня 
Яблунька

с. н. Яблунька 49,123839 22,9750715

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Присліп

с. Присліп, 
вул. Горб, 102/а 48,690518 23,5305076

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт с. Риків

с. Риків 49,046974 23,1249387

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Багнувате

с. Багнувате 49,059773 23,1526111

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт
с. Межигір’я

с. Межигір`я 49,027467 23,1164194

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт с. Хащів

с. Хащів 49,266541 22,7770807

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Лопушанка

с. Лопушанка 49,279232 22,7577459

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Шандровець

с. Шандровець 49,169916 22,8567506

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт с. Шум’яч

с. Шум’яч 49,190661 22,961684

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 
с. Мала 
Волосянка

с. М. Волосянка 49,237865 23,0198682

Центральна 
районна 
лікарня 
м. Турка

с. Завадівка, 
вул. Військове 
містечко, 8а

49,154057 23,0280055
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Медичні пункти Івано-Франківської області

нАЗВА ЗАКЛАДУ АДРЕСА ЗАКЛАДУ РОБОЧиЙ 
ТЕЛЕФОн

ЕЛЕКТРОннА 
ПОШТА

КО «Богород- 
чанська 
центральна 
районна 
лікарня» 

77701, Івано-
Франківська обл., 
Богородчанський 
район, 
смт Богородчани, 
вул. Шевченка, 
буд. 35

03471-
2-30-50

bcrl.prgol@
i.ua

Солотвинська 
районна 
лікарня

77753, Івано-
Франківська обл., 
Богородчанський 
район,  
смт Солотвино, 
вул. Грушевського, 
буд. 20

03471-
4-12-46

01993368@
mail.gov.ua

«Центр 
первинної 
медичної 
допомоги» 
Рожнятівської 
районної ради

77600, Івано-
Франківська обл., 
Рожнятівський 
район,  
смт Рожнятів, 
вул. Шкільна, 
буд. 17

03474-
2-02-37

rozhnyaniv_
pmd@i.ua

Перегінська 
районна 
лікарня

77701, Івано-
Франківська обл., 
Рожнятівський 
район, 
смт Перегінське, 
вул. Довбуша, 
буд. 11

03474-
9-87-60

pereginsk_
nrl@
i.ua

Верховинська 
центральна 
районна 
лікарня

78700, Івано-
Франківська обл., 
Верховинський 
район, 
смт Верховина, 
вул. невестюка, 
буд. 2

0342-
2-12-65

verhovynacrl@
ukr.net

Вигодська 
міська 
лікарня

77552, Івано-
Франківська обл., 
Долинський район, 
с. Старий Мізунь, 
вул. Січових 
Стрільців, буд. 2

03477-
6-11-44

likarnavigoda
@gmail.com

Косівська 
центральна 
районна 
лікарня 
Косівської 
районної 
ради

78601, Івано-
Франківська обл., 
Косівський район, 
м. Косів, 
провулок 
Шевченка, 
буд. 27

03478-
2-22-79

hospitalks@
i.ua

Кутська 
міська 
лікарня 
Косівської 
районної 
ради

78685, Івано-
Франківська обл., 
Косівський район, 
смт Кути, 
вул. Павлика, 
буд. 3

 03478-
4-53-79

kytu_likarnia@
i.ua

Центральна 
районна 
лікарня 
надвірнян-
ського 
району

78405, Івано-
Франківська обл., 
надвірнянський 
район, 
м. надвірна, 
вул. Грушевського, 
буд. 12

03475-
2-23-30

hospital_nad@
meta.ua

Яремчанська 
центральна 
міська 
лікарня

78500, Івано-
Франківська обл., 
м. Яремче, 
вул. Довбуша, 
буд. 5

03434-
2-27-50

yar.cml@
i.ua

Ворохтянська 
міська 
лікарня

78595, Івано-
Франківська обл., 
Яремчанська 
міська рада, 
смт Ворохта, 
вул. Д. Галицького, 
буд. 24

03434-
4-13-83

vorlikar@
ukr.net

Медичні пункти Закарпатської області

назва закладу адреса закладу роБочий телефон електронна 
Пошта

Міжгірська 
центральна 
районна 
лікарня

смт Міжгір’я, 
вулиця
Возз’єднання, 
буд. 4

ТЕЛ: +38 (03146) 
2-12-30
ФАКС: +38 (03146) 
2-12-30

mcrl@
mgir.net.
ua 

Міжгірський 
центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги

смт Міжгір’я, 
вулиця 
Возз’єднання, 
буд. 4

ТЕЛ: +38 (03146) 
2-20-59
ФАКС: +38 (03146) 
2-20-59

-------

Перечинська 
центральна 
районна 
лікарня

м. Перечин, 
вулиця 
Червоно-
армійська, 
буд. 15

ТЕЛ: +38 (03145) 
2-15-38
+38 (03145) 
2-12-56
ФАКС: +38 (03145) 
2-15-86

crlperechin
@gmail.
com
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Перечинський 
центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги

м. Перечин, 
вулиця
Червоно-
армійська, 
буд. 8 

ТЕЛ: +38 (03145) 
2-15-86
ФАКС: +38 (03145) 
2-15-38

vozpcrl@
gmail.
com

Великоберез-
нянська 
центральна 
районна 
лікарня 

смт Великий 
Березний, 
вулиця 
Штефаника, 71

ТЕЛ: +38 (03135) 
2-12-06
ФАКС: +38 (03135) 
2-12-06

hosp_
vberug@
ukr.net

Великоберез-
нянський 
центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги 

смт Великий 
Березний, 
вулиця 
Б. Хмель-
ницького, 
буд. 5-А

ТЕЛ: +38 (03531) 
2-15-02

pmsdvb@
ukr.net

Воловецька 
центральна 
районна 
лікарня

смт Воловець, 
вулиця 
Карпатська, 
буд. 23

ТЕЛ: +38 (03136) 
2-21-71,
+38 (03136) 
2-21-39,
+38 (03136) 
2-43-00
ФАКС: +38 (03136) 
2-21-71

-------

Воловецький 
центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги

смт Воловець, 
вулиця 
Карпатська, 
буд. 23

ТЕЛ: +38 (03136) 
2-45-50
ФАКС: +38 (03136) 
2-45-50

volpmsd@
yandex.
ua

Богданська 
дільнична 
лікарня

с. Богдан, 
вулиця
Л. Українки, 
буд. 495 

ТЕЛ: +38 (03132) 
3-22-88
ФАКС: +38 (03132) 
2-27-97

-------

Кобилецько-
Полянська 
міська лікарня

с. Кобилецька 
Поляна, 
вул. Шевченка, 
23

ТЕЛ: +38 (03132) 
2-14-81
ФАКС: +38 (03132) 
2-27-97

-------

Рахівська 
центральна 
районна 
лікарня

м. Рахів, 
вулиця 
Карпатська, 
буд. 1

ТЕЛ: +38 (03132) 
2-27-97
ФАКС: +38 (03132) 
2-52-35

rahovcrl@
mail.
uzhqorod.
ua

Рахівський 
центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги

м. Рахів, 
вулиця
Карпатська, 
буд. 1

ТЕЛ: +38 (03132) 
2-55-71
ФАКС: +38 (03132) 
2-55-71

rakhivcp
msd@
ukr.net

Ясінянська 
міська 
лікарня

смт Ясіня,
вулиця 
Коцюбинського, 
буд. 25

ТЕЛ: +38 (03132) 
4-22-42
ФАКС: +38 (03132) 
2-27-97

-------

Лопухівська 
амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини

Тячівський 
район, 
с. Лопухово, 
вулиця 
Калініна, 
буд. 102

ТЕЛ: +38 (03134) 
4-45-22 -------

Усть-
Чорнянська 
міська 
лікарня

смт Усть-
Чорна, 
вулиця 
Верховинська, 
буд. 133

ТЕЛ: +38 (03134) 
3-62-21 -------

Колочавська 
дільнична 
лікарня

Міжгірський 
район, 
c. Колочава, 
вулиця 
Т. Шевченка, 
буд. 43

ТЕЛ: +38 (03146) 
2-42-12 -------

Лікарська 
амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини 
(ЗПСМ)

с. Синевир, 
буд. 1061

ТЕЛ: +38 (03146) 
2-76-71 -------

Лікарська 
амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини 
(ЗПСМ)

с. негровець, 
буд. 132

ТЕЛ: +38 (03146) 
2-38-38 -------

Лікарська 
амбулаторія 
загальної 
практики 
сімейної 
медицини 
(ЗПСМ)

с. Синевирська 
Поляна

ТЕЛ: +38 (03146) 
2-77-43 -------

Фельдшерсько-
акушерський 
пункт 

с. Подобовець, 
буд. 41

ТЕЛ: +38 (03146) 
2-50-77 -------

Фельдшерсько- 
акушерський 
пункт 
с. Пилипець

с. Пилипець, 
буд. 87

ТЕЛ: +38 (03146) 
2-51-47 -------
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Медичні пункти Чернівецької області

назва закладу адреса закладу роБочий телефон електронна 
Пошта

Путильська 
центральна 
районна 
лікарня

смт Путила, 
вулиця 
Українська, 
буд. 38

ТЕЛ: +38 (03738) 
2-11-44
ФАКС: +38 (03738) 
2-11-44

-------

Путильський 
районний 
Центр 
первинної 
медико-
санітарної 
допомоги

смт Путила, 
вулиця 
Українська, 
буд. 38

ТЕЛ: +38 (03738) 
2-11-44
ФАКС: +38 (03738) 
2-11-44

-------

Вижницька 
центральна 
районна 
лікарня

м. Вижниця, 
вулиця 
Йосифа Бурги, 
буд. 5

ТЕЛ: +38 (03730) 
2-11-42
ФАКС: +38 (03730) 
2-13-73

------- туРиСтичні
пРитулки

укРаїни



20

In
fo

r
m

a
tI

o
n

 o
n

 r
es

c
u

e 
In

 t
h

e 
c

a
r

pa
th

Ia
n

s

21

ту
Ри

Ст
и

ч
н

і п
Ри

ту
л

ки
 у

кР
аї

н
и

Бескиди
Гірський притулок
«Ровінь»

невеликий будинок на березі 
ріки Стрий. 

 • Затишний камінний зал 
 • з вишуканими меблями  

та каміном на дрова (3 спальні місця);
 • дві кімнати типу хостел (8 та 6 місць, двоярусні ліжка);
 • кімната на 4 особи з окремим входом та власним 

санвузлом і душем;
 • роздягалка, два душа та два санвузли;
 • спортивний зал із сучасними тренажерами, тенісний 

стіл, шведська стінка, канати;
 • зал для ентертейнменту, розваг, настільних ігор;
 • альтанка з каміном та піччю;
 • два гаражі на 50 м2 – місце для зберігання велосипедів.

Map-Marker-Alt Львівська обл., Дрогобицький р-н., 
 с. Довге, вул. Л. Українки, 35
 м. Львів, вул. Кривоноса, 10 офіс 2;  
Phone +38(032) 275 22 79; +38(067) 73 76 163
GLOBE http://rovin.com.ua/index.php/ua/pro-nas/hirskyi-prytulok
crosshairs 49°09’40.2”N 23°22’31.7”E  
 https://goo.gl/maps/iDGhYUySb6M2

Притулок на полонині 
Яблунівець

Стара хата, частково 
відновлена МнК 
як туристичний притулок. 
Відкрита цілорічно. 
Є маленька кімната з пічкою 
(гріє слабо) та лежаками людей на 5, 
а також велика кімната зі столом. 
Map-Marker-Alt Львівська область, Сколівський район
crosshairs 49°00’37.2”N 23°22’42.8”E 
 https://goo.gl/maps/mQUqonuJdPT2

Хатина на Плішці
Стара хатина під горою 
Кремінь (першою туристичною 
горою Львівщини). Є дві 
кімнати – з пічкою і каміном. 
Обидві кадять, але грітись 
можна. В кімнаті з каміном є великий лежак. 
Map-Marker-Alt Львівська область, Сколівський район
crosshairs 49°00’22.9”N 23°19’14.3”E  
 https://goo.gl/maps/HtmtUptSv3P2

Хата під г. Пікуй
Хатинка для відпочинку туристів. 
Лежанок, дверей, пічки немає.
Map-Marker-Alt Закарпатська область, Воловецький район, с. Білосовиця
crosshairs 48°49’53.4”N 23°01’03.4”E 
 https://goo.gl/maps/iBw4BR6SXF72

Хата 
в Урочищі Багна

Хатку збудував Ужанський 
нПП для відпочинку туристів. 
Дві кімнати, в кожній є пічка 
і великі лежанки, на яких 
може розміститись по 6 осіб. 
Крім цього, можна спати на горищі. 
Поряд – дві великі альтанки. Знаходиться 
на червоному маршруті з с. Лубня на гору Черемха.
Map-Marker-Alt Закарпатська область, Велико-Березнянський район
crosshairs 49°1’44”N 22°42’13”E 
 https://goo.gl/maps/4efXNQVu1cu

Ґорґани
Притулок 
на хребті Матагів

Хатинка утримується 
Товариством 
«Карпатські стежки». 
В хаті є одна кімната 
з великою лежанкою і пічкою.
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Рожнятівський район
crosshairs 48°37’24.9”N 24°04’03.3”E
 https://goo.gl/maps/PX5Rz6S3YG12

Притулок Фашори
Хатинка утримується 
Товариством 
«Карпатські стежки». 
Map-Marker-Alt Івано-Франківська 
 область,
 Рожнятівський район
crosshairs 48°38’33.1”N 24°02’59.2”E 
 https://goo.gl/maps/qAnaRwXTUcu
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Притулок 
під Буштулом

Хатинка утримується 
Товариством 
«Карпатські стежки».
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, 
 Рожнятівський район
crosshairs 48°28′41.4″N 23°55′22.3″E
 https://goo.gl/maps/eXJnCyZB1Tp

Притулок «Корито» 
під Малою Попадею

Хатинка утримується 
Товариством 
«Карпатські стежки». 
невеличка хатинка, що може 
прихистити туристів взимку і влітку. Є пічка.
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Рожнятівський район
crosshairs 48°34’45.2”N 23°52’36.9”E  
 https://goo.gl/maps/JsS7A3awXLq 

Притулок 
під г. Овул

Хатинка утримується 
Товариством 
«Карпатські стежки». 
невеличка хатинка, 
що може прихистити туристів 
взимку і влітку. Є пічка.
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Рожнятівський район
crosshairs 48°31’43.7”N 23°59’21.4”E  
 https://goo.gl/maps/3BLMQxYi6Gu

Хатки на полонині 
Хом’яков 
під г. Хом’як

Збудовані КнПП для укриття 
туристів від негоди. 
Одна хата утеплена (оббита 
поліетиленом), з плиткою 
і газовим балоном зачинена. 
Друга відкрита для всіх– холодна.
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Яремчанська міськрада
crosshairs 48°22’22.6”N 24°29’48.3”E 
 https://goo.gl/maps/6CNVRwzoBC32

Притулок 
на полонині Плісце

Хатинка утримується 
Товариством 
«Карпатські стежки». 
В хаті є дві кімнати з пічками 
і пристосоване для спання горище.
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Рожнятівський район
crosshairs 48°36′38.4″N 23°55′54.1″E  
 https://goo.gl/maps/ZSPPo5A6jR42

Притулок під 
г. Кінь Грофецький 

Хатинка утримується 
Товариством 
«Карпатські стежки». 
В хаті є пічка і лише одна 
кімната, де з дощок збита велика лежанка. 
Можна спати теж на горищі.
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Рожнятівський район
crosshairs 48°37′49″N 23°56′44.9″E 
 https://goo.gl/maps/uHfA2Ncqhgz

Притулок 
на полонині Гича

Хатинка утримується 
Товариством 
«Карпатські стежки». 
невеличка хатинка, що може 
прихистити туристів взимку і влітку. Є пічка.
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Рожнятівський район
crosshairs 48°37’49.7”N 23°48’54.4”E  
 https://goo.gl/maps/xsReSqtwbHB2

Притулок «Млинки» 
Хатинка утримується 
Товариством 
«Карпатські стежки». 
невеличка хатинка, 
що може прихистити туристів 
взимку і влітку. Є пічка.
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Рожнятівський район
crosshairs 48°34’59.4”N 23°55’09.2”E
 https://goo.gl/maps/eh5xQfrsnQU2
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Туристичний притулок 
на полонині Борсучина

Біля хати господарів 
Саманюків є притулок 
для туристів з ліжками, 
де може жити біля 20 людей. 
Притулок працює цілорічно. Традиційна гуцульська кухня.
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Яремчанська міськрада, 
 с. Ворохта
Phone  +38 (097) 688 75 00 – Василь Саманюк
envelope  vasilsamanyuk@gmail.com

 https://www.facebook.com/vasyl5samanyuk?lst=100013086 
 394296%3A100008171375700%3A1522146254
crosshairs 48°14’11.0”N 24°33’33.0”E 
 https://goo.gl/maps/27vkceeHHW92

Хатка на полонині 
Шешорській 
під Стайками

Хатинка з однією кімнатою. 
Є пічка і лежанка.
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Верховинський район
crosshairs 48°03’32.0”N 24°38’47.1”E 
 https://goo.gl/maps/L8oZVzXc4z32 

Туристичний притулок 
під Говерлою

Хатинка утримується 
Карпатським Біосферним 
Заповідником та Товариством
«Карпатські стежки». 
Хатинка зовсім маленька, пічки в ній немає.
Map-Marker-Alt Закарпатська область, Рахівський район
crosshairs 48°9’41”N  24°29’28”E 
 https://goo.gl/maps/DiuVDMnXuY32

Екологічний пункт 
«Перемичка»

Притулок утримується 
Карпатським Біосферним 
Заповідником. 
Знаходиться майже 
посередині між Говерлою і Петросом.
Map-Marker-Alt Закарпатська область, Рахівський район 
crosshairs 48°09’36.1”N 24°28’07.3”E  
 https://goo.gl/maps/4et8KnsDgFQ2

Хатка 
на полонині Рижі

Хатка служить для укриття 
від негоди. Дві кімнати. Пічки 
немає, але в одній з кімнат 
є місце для відкритого вогнища.
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Яремчанська міськрада
crosshairs 48°15’56.0”N 24°38’59.0”E
 https://goo.gl/maps/8mkwvuHDNrJ2

Хатка під Яйком 
Перегінським

Хатинка утримується 
Товариством 
«Карпатські стежки». 
невеличка хатинка з пічкою. 
Є дві кімнати, плюс горище.
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Рожнятівський район
crosshairs 48°39'35.5"N 23°53'26.1"E  
 https://goo.gl/maps/G51NMg3cV6F2

Чорногора
Притулок під Клифою

Притулок лісників, відкритий постійно, з буржуйкою 
і лежаками на 5 місць.
Map-Marker-Alt Чорногора, масив Бребенескула
 Закарпатська область, Рахівський район
crosshairs 48°04’35.9”N 24o31’30.5”E  
 https://aoo.al/maps/U6mUzCiKBtK2

Будинок обсерваторії 
на горі Піп Іван 
Чорногірський

В будівлі обсерваторії виділено 
приміщення для туристів. 
Це не туристичний притулок, а радше, укриття на випадок 
різного роду ситуацій, що можуть виникнути під час 
сходжень на гору. Приміщення складається з двох кімнат 
і не опалюється. У першій кімнаті по периметру встановлено 
лави та стіл. В другій кімнаті обладнано двоярусні дерев’яні 
лежанки на 6 осіб. В окремому приміщенні – Явірницьке 
пошуково-рятувальне відділення Чорногірського гірського 
пошуково-рятувального посту.
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Верховинський район
crosshairs 48°02’48.6”N 24°37’38.0”E 
 https://goo.gl/maps/eepAx39JktG2
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Екологічний пункт 
на полонині 
Роґнєска

Хатинка утримується 
Карпатським Біосферним 
Заповідником та Товариством 
«Карпатські стежки». 
В хаті є лише одна кімната, пічка і велика лежанка.
Map-Marker-Alt Закарпатська область, Рахівський район
crosshairs 48°8’47”N 24°24’9”E 
 https://goo.gl/maps/rReEzMH7Q1n

Масив Полонини Рівної
Притулок 
готельного типу 
на хребті Явірник

Триповерховий туристичний 
притулок утримується 
Товариством «Карпатські 
стежки». Кімнати обладнані ліжками. 
Приміщення обігріваються радіаторами опалення. 
Є камінний зал. Встановлено сонячні панелі – 
тож притулок має світло та є автономним. 
Доступний Wi-Fi.
Map-Marker-Alt Закарпатська область, Великоберезнянський район
crosshairs 48°54’55.6”N 22°32’26.1”E 
 https://goo.gl/maps/nTBsm4Jwnrw    

Притулок 
«У Деревляного 
Янка»

Притулок на хребті Явірник, 
складається з хатки 
господаря і невеликої 
хатинки для гостей, де можна 
розмістити біля 15 туристів. Умови – туристичні.
Map-Marker-Alt Закарпатська область, Великоберезнянський район

 www.facebook.com/yankonayavornike/
Phone  +38 095 608 3286
crosshairs 48°55’03.1”N 22°32’23.2”E 
 https://goo.gl/maps/voo6kx3PzcT2

Фермерське 
господарство 
«Полонинське 
господарство» 

Двоповерховий будинок 
знаходиться в урочищі 
Прелуки між г. Гостра і Полониною Рівна. 
Є 4 ліжка і 2 матраци на 2-му поверсі. Внизу за пічкою –
двоярусне ліжко, лежанки навколо стола. 
Оплата по домовленості. Можливий нічліг в наметах 
(50 грн/ос за місце в наметі).
Map-Marker-Alt Закарпатська область, Великоберезнянський район.
Phone  +380501411808 – Ігнатенко Олександр Петрович
crosshairs 48°48’36”N 22°52’3”E 
 https://goo.gl/maps/DDTvwffTgGk

Приватна велосадиба 
«Bed&Bike Dobra Nuc» 

Велосадиба 
у стилі «Matrazenlager». 
Власник – Аліса Смирна.
Інфраструктура велосадиби: 
бюджетне розміщення для піших і велотуристів 
на другому поверсі (максимально 7 осіб). 
Можна спати у спальниках на підлозі. 
Додатково є 2 номери (7 і 2-3 місні), літній душ, 
за додаткову плату може бути гарячий душ. 
на території садиби є можливість розмістити намети, 
кемпінги тощо, (близько 3 кемперів, 4 машини 
або 6 наметів), мангал з дровами. 
Перший поверх велосадиби обладнаний під міні-музей, 
підходить для проведення вечорниць, семінарів, 
зустрічей (50 місць). Велосадиба надає послуги 
з ремонту і оренди велосипедів, а також по супроводу, 
складанню велотурів.
Харчування: 
великий зал на 50 місць. Працює за попереднім 
замовленням. Закарпатська кухня, свіже коров’яче 
і козяче молоко, мед, повидло.
Мови спілкування: 
українська, німецька, англійська, польська.
Map-Marker-Alt вулиця Гагаріна, 3А, с. Дубриничі, 
 Перечинський район, Закарпатська область, 89210
Phone  + 38 050 609 4991 
envelope  alissa.smyrna@googlemail.com

 https://www.facebook.com/pg/velosadyba
crosshairs 48°48'11.4"N 22°29'23.3"E 
 https://goo.gl/maps/JwbHfxH4CvT2
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Будинок на полонині 
Михайлова 

Двоповерхова колиба 
з металопластиковими 
вікнами. Державне 
полонинське господарство. 
Діє влітку, взимку зачинена. 
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область Верховинський район
crosshairs 47°56’18”N 24°44’19”E  
 https://goo.gl/maps/pM5nLqAz5dU2

Мармароси
Притулок 
на полонині Лисича 

Хатинка утримується 
Карпатським Біосферним 
Заповідником та Товариством 
«Карпатські стежки». 
Популярна серед туристів у всі пори року. 
Серед значних її переваг – наявність пічки, 
та стратегічне розташування.
Map-Marker-Alt Закарпатська область, Рахівський район
crosshairs 47°56’31”N 24°19’17”E  
 https://goo.gl/maps/tMoZU1YV6Zz 

Приватна колиба 
на полонині Струнги

Приватна колиба на 2 поверхи,
з ліжками і диванами, 
великою кухнею і пічним 
опаленням та каміном, 
до 17-20 місць. Збоку будівля сауни. 
Map-Marker-Alt Закарпатська область, Рахівський район

 https://www.facebook.com/marmaroshut/
crosshairs 47°55’26.5”N  24°18’06.3”E  
 https://goo.gl/maps/15QDvxdJcKz

Свидовець
Притулок «Перелісок» 

Знаходиться на Близницькому 
Плаї на висоті 1350 м н. р. м.
2 кімнати для розміщення 
20 осіб, двоярусні м’які 
лежанки, за необхідності 
є спальники з вкладишами.

Гринявські гори
Притулок 
на полонині Скупова 

Полонину утримує місцевий 
житель з села Голови. 
Взимку відкрита менша 
хатина в якій є пічка 
та багато спальних місць. 
Переважно функціонує в холодний період року, 
як мисливський притулок, але туристи 
можуть заночувати тут також. 
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Верховинський район
crosshairs 48°03’02.2”N 24°48’34.4”E
 https://goo.gl/maps/aazmk1rnGnJ2

Туристичний 
притулок 
«Прелучний»

Сімейна еко-ферма 
з гуцульською кухнею 
(свіже молоко, різні сорти 
сирів і т. д.). Працює з червня 
до вересня, цілодобово.
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Верховинський район
Phone  +380679268789

 https://www.facebook.com/preluchniy/
crosshairs 47°47’27.2”N 24°55’23.4”E 
 https://goo.gl/maps/xXte1cQgTQ92

Туристичний 
притулок 
на полонині 
Луковиця

Хата відновлена Гринявським
лісництвом у 2016 році 
при дорозі Шибене -Пробійна. 
Хата утеплена, є цегляна піч. 
Дві кімнати та 5 нових ліжок на 10-15 осіб. 
Притулок відкритий цілорічно. 
Полонину орендує Максимюк Андрій
Phone  +380 (67) 344 26 50
Map-Marker-Alt Івано-Франківська область, Верховинський район
crosshairs 47°57’31.0”N 24°43’40.9”E 
 https://goo.gl/maps/XWUTNCC4zEn
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Зручності: електрична мережа 220В, опалення, душ, 
телевізор. Харчування своє.
Додаткові послуги: гірськолижний підйомник 
(довжина 400 м), трансфер з с. Білин.
Phone  +380678006825 (в Україні); +420608217123 (в Чехії).
envelope  rtmglobal@centrum.cz
GLOBE http://www.perelisok.wz.cz/,
 https://www.treking.cz/karpaty/perelisok.htm
Map-Marker-Alt Закарпатська область, Рахівський район
crosshairs 48°07’59.0”N 24°12’09.0”E  
 https://goo.gl/maps/ALnHR9kHpFk

Будинок 
на перевалі Околи

Будинок для відпочинку 
туристів і лісників 
(а можливо і мисливців).
Власник: 
Державне підприємство 
«Ясінянське лісомисливське господарство»
Map-Marker-Alt Закарпатська область, Рахівський район, 
 смт Ясіня, вулиця Грушевського 13.
Phone  (03132) 4-22-66
GLOBE http://yasinya-lmg.org.ua/
crosshairs 48°19’47.8”N 24°09’24.8”E 
 https://goo.gl/maps/ZDvw1V8Mfzk

Яловичорські гори
Притулок 
на Томнатику 

Поряд з покинутою базою 
радянської РЛС — «Памір» 
знаходяться житловий 
будинок для туристів 
і діюче влітку господарство на полонині Семенчук 
(вівчарі з с. Дихтинець). Обидва об’єкти електрифіковані. 
Куполи радянської бази можуть дати укриття від дощу.
Map-Marker-Alt Чернівецька область, Путильський район
crosshairs 47°45’51.4”N 25°02’00.7”E  
 https://goo.gl/maps/mSNd9TSqdMP2
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tourist hostels in Bieszczady
pOD hOneM 

Bacówka PTTK 
Cisna 82 
38-607 Cisna  
tel. 660 116 025

chatKa puchatKa 

Schronisko BdPN 
na Połoninie Wetlińskiej 
38-608 Wetlina
tel. 502 472 893

JaWORZec 

Bacówka PTTK
38-608 Wetlina 
tel. 733 119 625

POD MAŁĄ RAWKĄ  

Bacówka PTTK  
38-714 Ustrzyki Górne 
tel. 504 170 127

KReMenaROs 

38-714 Ustrzyki Górne 
tel. 13 461 06 05

chata sOcJOLOGa 

Dom Pracy Twórczej
Otryt Górny 1
38-713 Lutowiska 
www.otryt.bieszczady.pl

KOLiBa  

Studenckie schronisko 
Politechniki Warszawskiej 
Caryńskie 1
38-713 Lutowiska 
tel. 13 461 18 48

Górskie Ochotnicze  
Pogotowie Ratunkowe (GOPR)
emergency numbers in Poland:
601 100 300
985

Bieszczady i Beskid niski
Grupa Bieszczadzka 
GOpR

Stacja Centralna 
ul. Mickiewicza 49 
38-500 SANOK 

The Mountain Rescue District Station CISNA
The Mountain Rescue District Station USTRZYKI GÓRNE
Seasonal stations and rescue points:

   POŁONINA WETLIŃSKA schronisko PTTK
   DUKLA
   POD MAŁĄ RAWKĄ bacówka PTTK
   Schronisko KOLIBA Przysłup Caryński

Beskid Sądecki i Beskid Niski
Grupa Krynicka GOpR

Stacja Centralna  
ul. Halna 18 
33-380 KRYNICA ZDRÓJ

The Mountain Rescue 
District Station PIWNICZNA
Seasonal stations and rescue points:

   PRZEHYBA schronisko PTTK 
   ŁABOWSKA HALA schronisko PTTK
   NAD WIERCHOMLĄ bacówka PTTK
   JAWORZYNA KRYNICKA
   MAGÓRA MAŁASTOWSKA

pieniny
Regional Mountain Rescue Station of Podhalanska Group 
(Podhalańskiej GOPR)

sZcZaWnica

Seasonal station Krościenko
The central stations 
and district stations 
is run on duty every day 
for 24 hours a day.
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POD WYSOKĄ POŁONINĄ

38-608 Wetlina 
tel. 13 468-46-54 
       783 269 104 
www.podwysoka.pl

CHATA NA KOŃCU ŚWIATA  

Schronisko Stowarzyszenia 
Miłośników Schroniska 
w Łupkowie
Łupków 51 
38-543 Komańcza
tel. 506 256 979 

schROnisKO 
naD sMOLniKieM

Smolnik 49 
38-543 Smolnik 
tel. 509 463 990
       604 639 681

WETLINA  

Dom Wycieczkowy PTTK 
Wetlina 15
38-608 Wetlina 
tel. 13 468-46-15
       501 765 433

OKRĄGLIK  

Schronisko Turystyczne  
Cisna 47
38-607 Cisna 
tel. 13 468-63-49

tourist hostels in BesKiD nisKi
LEŚNA WILLA  

Schronisko PTTK 
Komańcza 26
38-543 Komańcza
tel. 533 999 865

Bacówka pttK 

38-307 Bartne
tel. 18 351-80-32

CHAŁUPA ELEKTRYKÓW 

Polany Surowiczne
tel. 788 857 850

schROnisKO pttK

Rynek 25
38-450 Dukla 
tel. 13 433 00 46

schROnisKO haJstRa

Huta Polańska 1
38-232 Krempna
tel. 13 441-43-23

MAGURA MAŁASTOWSKA 

Schronisko PTTK 
Małastów 
38-307 Sękowa
tel. 18 351-80-57 
     795 758 145

Schroniska turystyczne BESKID SĄDECKI
NAD WIERCHOMLĄ 

Bacówka PTTK 
33-370 Muszyna
tel. 502 458 518

BACÓWKA 
POD BEREŚNIKIEM

ul. Języki 22
34-460 Szczawnica
tel. 18-262-13-56

CHATA MAGÓRY

Magóry 11
33-350 Piwniczna
tel. 18-446-56-06
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CHATKA POD NIEMCOWĄ

Trześniowy Groń 5 
33-350 Piwniczna

 

CYRLA CHATA GÓRSKA

Sucha Struga 64 
33-343 RYTRO 
tel. 18 446 96 89 
       604 087 609 

HALA ŁABOWSKA 

Schronisko PTTK  
33-336 Łabowa 
tel. 18 447 64 53 
       600 890 864 

JaWORZYna KRYnicKa 

Schronisko PTTK 
33-380 Krynica-Zdrój 
tel. 18 471 54 09

pRZehYBa 

Schronisko PTTK 
33-388 Gołkowice 
tel. 18 442 13 90 
      502 628 805
 

BACÓWKA NA OBIDZY

Obidza 17
33-350 Piwniczna Zdrój
tel. 18 44 65 305 
      18 44 64 287

tourist hostels in pieninY
ORLica 

Schronisko PTTK 
Pienińska 12 
34-460 Szczawnica 
tel. 18 262 22 45 
       533 999 215

schROnisKO 
POD DURBASZKĄ

Pod Homolami 4 
Jaworki
34-460 Szczawnica 
tel. 18 262-25-47  

tRZY KOROnY 

Schronisko PTTK
Sobczańska 91 
34-443 Sromowce Niżne  
tel. 18 26 29 823   
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Web-page: www.hscr.cz 
facebook: horská služba 

OLOMOcKý KRaJ  

Map-Marker-Alt Červenohorské sedlo, 76,  790 01 Domašov
Phone  +420 601 302 611
envelope  hsjeseníky@horskasluzba.cz 
crosshairs 50° 7’ 31.95’’ N,   17° 9’ 7.90’’ E
Photos: https://www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/jeseniky

MORavsKOsLeZKý KRaJ 

Map-Marker-Alt Ondřejnická 896, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Phone  +420 597 431 700
envelope  hsbeskydy@horskasluzba.cz
crosshairs 49° 35' 21.40'' N,   18° 20' 44.90'' E 
Photos: https://www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/beskydy

LiBeRecKý KRaJ

Map-Marker-Alt Bedřichov 277
Phone  +420 483 380 073
envelope  hsjizerskéhory@horskasluzba.cz
crosshairs 50° 47' 39.37'' N,   15° 8' 33.55'' E
Photos: https://www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/jizerske-hory
 

KRavOvehRaDecKý KRaJ

Map-Marker-Alt Špindlerův Mlýn 260
Phone  +420 499 433 230 (239) 
envelope  hskrkonose@horskasluzba.cz
crosshairs 50° 43' 29.26'' N,    15° 36' 34.62'' E 
Photos: https://www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/krkonose

KaRLOvaRsKý KRaJ 

Map-Marker-Alt Boží Dar 204
Phone  +420 353 815 140
envelope  hskrusnehory@horskasluzba.cz
crosshairs 50° 24' 32.08'' N,    12° 55' 38.71'' E
Photos: https://www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/krusne-hory

PLZEňSKý KRAj 

Map-Marker-Alt Špičák 56, 340 04 Železná Ruda
Phone  +420 376 397 273
envelope  hssumava@horskasluzba.cz
crosshairs 49° 9' 55.04'' N,    13° 13' 20.02'' E
Photos: https://www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/sumava
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 18 300

GeneraL eMerGency nuMberS in SLovaKia:
 police  – 158
 fire guard  – 150
 emergency life  – 155
 integrated 
 rescue system  – 112

Information on emergency points in the mountains, 
shelters in Prešov region in the east of Slovakia. 
The following is marked on the map in red.

Mountain Rescuers stations: 
Mountain Rescue Service – 
High Tatras National Park
Address: Starý Smokovec 23, 062 01 
Vysoké Tatry-Starý Smokovec, Slovakia
Tel.: 18 300, 112
www.hzs.sk

Mountain Rescue Service 
Pieniny National Park
Adress1.: Spisska Stara Ves, 
SNP 128, 061 01, Slovakia 
Tel.: 18300, 112, +421 905 357 472
Adress 2.: Lesnica 147, 065 33 Lesnica, Slovakia, 
Tel.: 18300, +421 903 624 059

Mountain Rescue Service – 
Poloniny National Park
Adress: Zboj 121, 067 68 Zboj, Slovakia

Mountain Rescue Service – 
Slovak Paradise National Park
Address: Slovenského Raja 65/26, 052 01 
Spišské Tomášovce, Slovakia
Tel.: 18300, 112, +421 53/429 79 02

Mountain Rescue Čergov 
Adress: Karpatská 4, 083 01 Sabinov
112, 18300

accOMMODatiOn in the MOuntains 
Of pRešOv aRea 
hostels / shelters  

vysoke tatry
Bilíkova chata 
mountain hotel

Set in the highest level 
of protection in High Tatras 
National Park, Mountain Hotel 
Bilíkova Chata is located 
on the south-east facing slope 
of Slavkovský Peak, 
and is 300 meters 
from Hrebienok funicular.  
crosshairs 49°09′36″S   20°13′28″V 
Phone  +421 949 579 777 

horský hotel hrebienok 
hotel

Hrebienok Mountain Hotel 
is situated in a resort 
Hrebienok, in the foothills 
of the Slavkovsky 
peak in High Tatras. 
From Stary Smokovec 
is accessible by funicular.
crosshairs 49°09′32″S   20°13′27″V 
Phone  +421 44/290 13 51

chata pod Rysmi 
hostel 

The highest located hostel 
in Tatras (2250mnm), 
located under the Rysy peak. 
A hostel is located in 
the upper part of the Żabia 
Mięguszowiecka Valley 
in Slovak High Tatras. 
The easiest access is from 
the Mienguszowiecka valley.
crosshairs 49°10′29″S   20°05′13″V
Phone  +421 903 181 051
GLOBE www.chatapodrysmi.com
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hostel 
The tourist hostel is located 
at an altitude of 1840 m above 
sea level on the slopes 
of Predné Solisko. A modern 
chair lift from Štrbské Pleso 
takes to this place located 
in the Slovak part of Tatry Mountains.
crosshairs 49°08′39″N   20°02′29″E
Phone  +421 917 655 446

horsky hotel 
popradske pleso 

The Popradské Pleso Mountain 
Hotel is located in picturesque 
place surroundings 
the Mengusovská Valley 
in the High Tatras, on the banks 
of Popradské Pleso, not far from Štrbské Pleso, 
at an elevation of 1494 m above sea level.  
It is an important transport hub (trails from 
Szczyrbskie Jezioro, Magistrala Tatrzańska, route to Rysy)
crosshairs 49°09′07″N   20°04′41″E
Phone  +421 908 761 403

chata pri zelenom plese 
the chalet at the 
Green Mountain Lake 

The mountain shelter in Dolina 
Zeleného plesa, located 
on the shore of Zielony Staw 
Kieżmarski 1550 m above sea level.
crosshairs 49°12′36″N   20°13′17″E
Phone  +421 901 767 420

Majláthova chata 
mountain hostel

A tourist hostel is located 
on Poprad Pond in the Slovak 
High Tatras. The building 
is located on the north-eastern 
shore of the lake at an altitude 
of about 1500 m above sea level 
close to the Hotel nad Popradzkim Stawem.
crosshairs 49°09′16,78″N   20°04′44,11″E
Phone  +421 917 655 446

Rainerova chatka 
chata rainera 

The old tourist hostel, 
located at 1301 m above 
sea level in Dolina Zimnej Wody, 
at the confluence of Veľká 
Studená dolina valley 
and Malá Studená dolina valley in the Slovak 
High Tatras on Staroleśna Polana.
crosshairs 49°10′01,45″N   20°13′05,36″E
Phone  +421 907910559

skalnatá chata 
Schronisko Łomnickie, 
chata pri Skalnatom 
plese, Steinbachseehütte

Tourist hostel in High Tatras 
in Slovakia, near Łomnicki Pond 
in Łomnicka Valley (Skalnatá dolina), 
situated at an altitude of 1751 m above sea level.
crosshairs 49°11′08″N   20°14′00″E
Phone  +421 904 890 298

horský hotel 
sliezky dom 
mountain hotel 

A mountain hotel is located 
in Vielicka Valley (Velicka dolina) 
at the foot of the Gerlachowski 
peak (the highest peak of the Tatras), 
above Vieliczka Pond (Velické pleso) 
in Slovak High Tatras.
crosshairs 49°09′22″N   20°09′20″E
Phone  +421 918 988 309

téryho chata 
mountain hostel

Mountain hostel located 
on the border of Small Cold 
Valley (Malá Studená dolina) 
and The Spišské plies. 
The chalet lies at the height 
of 2015 m above sea level and is the highest located hostel 
in Tatras, opened all year round; the highest one is Schronisko 
pod Rysmi, but it is opened only in summer season.
crosshairs 49°11′24″N   20°11′58″E
Phone  +421 949 650 315
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Tatra hostel located 
at an altitude of 1475 m 
above sea level in the Small 
Water Valley (Malá Studená 
dolina). In the years 1942-1943 
it was built by Štefan Zamkovský – 
a Hungarian mountaineer and Tatra guide of Slovak origin. 
The original name of the hostel was restored in 1992, 
and the building was also given to grandson of Zamkovski, 
Stanislav Tichhem.
crosshairs 49°10′03″N   20°13′00″E
Phone  +421 902 266 115

Zbojnícka chata
Hostel in Slovak High Tatras, 
in Staroleśna Valley 
(Veľká Studená dolina) 
at an altitude of about 
1960 m above sea level. 
crosshairs 49°10′35,80″N   20°10′02,51″E
Phone  +421 903 638 000

Belianské tatry
the chalet plesnivec 

(1290 m above the sea) 
is the only inhabited object 
in the Belianske Tatras. 
It is situated at the end 
of the Seven Springs Valley 
(dolina Siedmich prameňov) 
on the southeastern slope of the Bujačí Hill.  
In the middle of the 18-th century there was a shed 
of a man called Drechsler. He was from Austria and was 
trying to find gold there. The shed existed till 1930. 
In 1932 Tibor Gresh from Spišská Belá built a private 
cottage at this place. After it was rebuilt in 1938, it gained its 
current design. After the World War Second it was open 
to public. TANAP (The National Park of the High Tatras) 
guards used it as a research base during 1955 – 1997. 
Since 1997 it has been open to public again. 
crosshairs 49°13′11″N   20°16′37″E
Phone  +421 905 256 722

slovenský Raj 
RANČ PODLESOK 
aparthouse

a modern complex offering accommodation and catering 
in the Slovak National Park Slovenský Raj.  
crosshairs N48.96289°   E20.38301°
Phone  +421 918 407 077

chata pliecky 
mountain guesthouse 
in Slovenský Raj.
crosshairs N48.94511°   E20.34752°
Phone  +421 902 413 413

hotel górski Geravy 
It is an older hotel located 
in the heart of Slovak Paradise 
(Slovenský Raj) nearby the 
famous Zejmarski narrow gorge. 
crosshairs N48.88097°   E20.39717°
Phone  +421 911 463 504

pieniny
chata pieniny 

Mountain guesthouse located 
in the heart of Slovak Pieniny 
National Park in Lesnica near 
the canyon of the Dunajec River. 
Chata Pieniny is the place 
of all important events in Pieniny and it can be the starting 
point in all directions of the national park.
crosshairs N49.41225°   E20.45738°
Phone  +421 52/428 50 31

pensjonat Korzo
Guest house located in the western 
border of Pieniny National Park 
in Spisska Stara Ves next to the Polish 
border. The guesthouse is an ideal 
starting point to Pieniny or Czorsztyńske 
Lake to visit Niedzicki and Czorsztyński 
castles. From Spisska Stara Ves you 
can also go out on bicycle and on walking routes. 
crosshairs N49.38391°   E20.36052°
Phone  +421 905 357 472
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Chata ČERGOV 
hostel 

The Čergov chalet 
(920 m above sea level) 
is the only mountain hostel 
in the Čergov mountains, 
lying in the northeast of Slovakia. 
The hostel is located in the saddle 
to the south of 42 495 ha belongs to the medium Slovak 
mountains covered the area of 42,485 ha and belong 
to the average of large Slovak mountains. 
The highest peak is Minčol (1 157 m).
crosshairs N49.17908°   E21.18392°
Phone  +421 910 281 693     

schron 
Drina na Čergove
mountain shelter

crosshairs N49.18542°   E21.17036°

Schron Minčol 
mountain shelter

Shelter is located by green 
route nearby the linking with 
blue route leading 
to the Minčol peak.
crosshairs N49.22731°   E20.99685°

Bukovské vrchy – poloniny 
The tourist accommodation infrustructure 
in Slovakian Poloniny and Bukovské vrchy 
is much less developed as on Polish side. 
You can stay in private accommodations 
in the surrounding villages. In the mountains 
you can stay only in tourist shelters.

penzión poloniny
Ulič 54, 067 67 Ulič (pensjonat)
crosshairs 48.966245 / 22.423668
Phone  00421 915 317 172

Útulňa pod Čierťažou 
mountain shelter

Shelter on Polish-Slovakian 
border on Polonin ridge 
under Czerteż peak.  
crosshairs N49.08782°   E22.50195°

Hiking trails:
Polish blue tourist route: 
Wielka Rawka – Riaba Skała
Slovakian red tourist trail: 
Krzemieniec – Riaba Skała
Slovak green tourist route: 
Nová Sedlica – Czerteż

Útulňa v Ruskom sedle 
A small tourist shelter 
is located directly on the main 
ridge of Bukovski Mountains 
in Poloniny. Ruske sedlo – 
Polish Mountain Pass 
at Roztoky Górne is an officially 
declared campsite. 
The shelter is a strategic place during 
the crossing the main ridge.
crosshairs N49.14398° E22.3333°
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хПроЕКТ «Карпатська платформа співпраці гір-
ських рятувальників» був розроблений Громад-
ською організацією «асоціація гірських провід-

ників “ровінь”(м. Львів, Україна) у партнерстві з Гро-
мадською організацією «Гірський рятувальний центр» 
(м. Івано-франківськ, Україна), Гірською добровіль-
ною рятувальною службою – Група Криніцка (Górskie 
ochotnicze Pogotowie ratunkowe – Grupa Krynicka, 
Криніца-Здруй, польща), Гірською службою пенін-
ського національного парку (horská služba Pieninského 
národného parku, Спіська Стара Вєсь, Словаччина) та 
Гірською службою Чеської республіки область Єзер-
ські гори (horská služba Čr o.p.s. (jizerske hory), Бедрі-
хув, Чеська республіка).

метою проекту є налагодження співпраці та по-
силення комунікації між гірськими рятувальниками та 
гірськими провідниками Івано-франківської та Львів-
ської областей (Україна), прешівського краю (Словач-
чина), малопольського та підкарпатського воєводств 
(польща), а також Єзерських гір (Чехія).

Гірська рятувальна служба України на момент 
підготовки та старту реалізації проекту знаходилась 
в стадії реформування. Досвід діяльності подібних 
служб у європейських країнах демонструє їх ефек-
тивність за умови залучення до рятувальних опера-
цій громадських рятувальників. цей досвід може бути 
корисним і альтернативним способом функціонуван-
ня гірської пошуково-рятувальної служби в Україні. 
Співпраця з колегами з польщі, Словаччини, України 
та Чехії допомагає в уніфікації стандартів діяльності 
гірських рятувальників Карпатського регіону та нала-
годженні співпраці між ними для забезпечення транс-
феру добрих практик на основі досвіду ЄС.

проект створив платформу для сталого діало-
гу та ефективної співпраці гірських провідників та ря-
тувальників, що працюють у транскордонних гірських 
регіонах України, Словаччини, Чеської республіки та 
польщі для обміну інформацією та досвідом, пере-
дачі стандартів та найкращих практик у рятуваль-
них та пошукових заходах в горах / печерах/ річках. 
Спільні навчання дозволяють розробляти спільні дії в 
надзвичайних ситуаціях: лавини, гірські повені тощо; 
створювати механізми обміну інформацією (запобі-
гання аваріям, реагування, допомога). Зібрана та по-
ширена серед туристів та гірських провідників інфор-
мація про пошуково-рятувальні пункти, пункти швид-
кої допомоги, туристичні притулки в гірських районах 
України, польщі, Словаччини, Чехії є корисною для ти-
сяч туристів, які подорожують у Карпатах.

В рамках реалізації проекту відбулися наступні 
заходи:

 проведено міжнародну конференцію з пи-
тань безпеки туристів у Карпатському регіоні для по-
будови тісної співпраці між людьми та організаціями, 
що працюють у сфері туристичного супроводу та ря-
тувальних дій в горах, а також розвитку туризму зага-
лом на тривалу перспективу.

 проведено низку спільних навчань для гро-
мадських рятувальників та гірських провідників в 
польщі, Словаччині, Чехії та Україні, що забезпечило 
підвищення кваліфікації державних та громадських 
рятувальників та покращило можливості для спільно-
го реагування на надзвичайні ситуації в Карпатсько-
му регіоні.

партнери проекту переконані, що виконання за-
планованих заходів, без сумніву, підтверджує пози-
тивний імідж гірських регіонів України, польщі, Сло-
ваччини та Чехії як стабільного і безпечного для меш-
канців та туристів.
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хProject «carpathian Mountain rescue cooperation 
Platform» was developed by nGo Mountains Guides 
association “rovin”, Lviv ukraine in partnership with 

Mountain rescue centre (ivano-frankivsk, ukraine); Moun-
tain volunteer Search and rescue – Krynica Group (Po-
land) (Górskie ochotnicze Pogotowie ratunkowe – Grupa 
Krynicka); Mountain rescue Service Pieniny national Park 
(Slovakia) (horská služba Pieninského národného parku); 
Mountain rescue Service (jizerske Mountains), czech re-
public (horská služba Čr o.p.s. (jizerske hory).

Main project objective is creation of cooperation 
platform, enhancement of communication between non-
go vernmental mountain search-rescue teams and tourist  
guides of ivano-frankivsk and Lviv region (ukraine), Pre-
sovsky krai (Slovakia), Malopolskie and Podkarpackie voi-
vo deships (Poland), jizerske Mountains (czech re public).

at the project beginning the ukrainian mountain 
search-rescue service have been under reformation. the 
activities of similar services in european countries dem-
onstrate their effectiveness with the involvement of public 
rescuers in rescue operations. this experience is useful 
and an alternative way of the mountain search and res-
cue service functioning in ukraine. cooperation with col-
leagues from Poland, Slovakia, ukraine and the czech re-
public helps to unify the standards of activity of mountain 
rescuers in the carpathian region and establishes coop-
eration between them to ensure the transfer of good prac-
tices based on the eu experience.

Project provided creation of platform for sustainable 
dialogue and efficient cooperation between tourist guides 
and mountain rescuers, working in transboundary moun-
tain region of Slovakia, ukraine, Poland and czech republic 
for information and experience exchange, transmission of 
standards and best practices in rescue and search activi-
ties in mountains/caves/rivers. common trainings allow 
to work out joint actions in emergency events: avalanches, 
mountain flooding, etc.; establish mechanisms for infor-
mation exchange (accidents prevention, response, assis-
tance). collected and distributed among tourists, moun-
tains guides information on search-rescue points, first aid  
stations, tourist shelters in mountainous regions of 
ukraine, Poland, Slovakia, czech republic could be use-
ful for thousands of tourists traveling in the carpathian 
Mountains.

the following activities have been realized within 
Project frames: 

 international conference on tourists’ safety in the 
carpathian region established close cooperation between 

people and organizations working in the field of rescue in 
the mountains, providing tourist escort in mountainous 
areas and the tourism development in the whole on eu 
borders, created a solid platform for cooperation, dialogue 
and exchange, as at present, and for the long term.

 the joint trainings for rescuers and mountain 
guides in Poland, Slovakia, czech republic and ukraine 
ensured the improvement of state and non-governmental 
rescue staff qualifications and development of the abil-
ity to participate effectively in joint responses to incurred 
risks in carpathian region.

the project partners are convinced that the imple-
mentation of the activities undoubtedly confirms the posi-
tive image of the carpathian region ukraine-Poland-Slo-
vakia-czech republic as stable and safe for residents and 
tourists.
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х«Conference 
on tourists’ safety 
in Carpathian region». 

«Конференція 
з питань безпеки туристів 
у Карпатському регіоні»

Cпільні навчання 
громадських рятувальників 
та гірських провідників в Польщі 
Методи та моделі при пошуково-
рятувальних операціях  

Joint trainings for rescuers and mountain guides in Poland
Methods and models in search and rescue works

Cпільні навчання громадських рятувальників 
та гірських провідників в Словаччині

Рятувальні операції на воді

Joint trainings for rescuers and mountain guides in Slovakia
 Rescue operations on the water
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Cпільні навчання громадських рятувальників 
та гірських провідників в Чехії
Евакуація з допомогою гелікоптера / рятувальні операції 
на скелях / долікарська допомога

Joint trainings for rescuers and mountain guides in Czech Republic
Evacuation with  helicopter / rescue on the rocks / 
emergency medical care

Cпільні навчання громадських рятувальників 
та гірських провідників в Україні

Лавинні навчання / Евакуація на лижних схилах

Joint trainings for rescuers and mountain guides in Ukraine
Avalanche training / Evacuation on ski slopes
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Джерела та автори світлин:
Карпатські Стежки
facebook.compreluchniy
eurotourist.club
karpaty.net
Дмитро Король
Павло Артемишин
Валерій Минець
Андрій Гольча
Ігор Меліка
Слава Машкаринець

Зміст

Гірські рятувальники України .........................................4
медичні пункти України ...................................................9
Туристичні притулки України ........................................19
Mountain volunteer Search and rescue in Poland  ........31
Mountain rescue Service in czech republic ................. 39
Mountain rescue service in slovakia ........................... 43

Громадська організація 
«Гірський рятувальний центр» 

м. Івано-Франківськ
https://www.facebook.com/mountain.resque

Address: Galytska 67, office 401, Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine
Phone: +380972060270

E-mail: zelyk.mrc@gmail.com

Гірська добровільна рятувальна служба – 
Група Криніцка (Польща) 

(Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Krynicka)
www.gopr-krynica.pl

Address: ul. Halna 18, Krynica-Zdrój, 33-380, Poland
Phone: +48184777444

E-mail: biuro@gopr-krynica.pl

Гірська рятувальна служба 
Пенінського національного парку (Словаччина)  

(Horská služba Pieninského národného parku)
http://hspienap.webnode.sk/

Address: SNP 128/110, Spišska Stará Ves , 06101, Slovakia
Phone: +421905357472

E-mail: hspienap@gmail.com

Гірська служба Чеської Республіки (Єзерські гори) 
(Horská služba ČR o.p.s. (Jizerske hory))

https://www.horskasluzba.cz/cz/oblasti/jizerske-hory
Address: 277 Dům HS, Bedřichov , 46812, Czech Republic

Phone: +420483380073
E-mail: hsjizerskehory@horskasluzba.cz

Олександр нужний
Максим Мисак
надія Чепелевська
Володимир Гринішак
Олександр Олійник
Любомир Васєчко
Іван Горбацьо
Vasjaletsyn
Golem (explorer.lviv.ua)


