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Перевал пройдено групою під кер. Васечка О.О. (маршрутна книжка 2/2018) 30 квітня 2018 р. 
 

1. Розташування 
Мапа  

 
 
1.1. Фото хребта г. Сивуля із позначеням точок, на які є посилання з тексту 
[Фото 1] 
 
 

2. Характеристика 
 
 

Ділянка шляху 
Час проходження 

(год:хв) 
Відстань 

(м) 
Висота  

(м) 
Характер рельєфу 

Від місця стоянки (т.0) на 
пол. Боревка до виходу на 
хр. Сивуля (т.1) 

1:58  1 400  +284 
Ліс із буреломом, 
сніжники, жереп 

Від місця виходу на хр. 
Сивуля (т.1) до вершини г. 

Велика Сивуля (т.2) 
1:34 3 000 +222 

Стежка між жерепом, 
кам'яні розсипи 



Від вершини г. Велика 
Сивуля (т.2) до пол. 

Рущина (т.3) 
0:50 2 400 -396 

Кам'яні розсипи, 
стежка між жерепом та 

у лісі 
 
Загальна відстань – 6.8 км, перепад висот - +506 м; -396 м 
 

3. Умови, за яких проходження ускладнюється 
ясно, вітряно 
 

4. Опис проходження 
 
Опис подано станом по проходженню весною, 30 квітня 2018 р.  
Снігові карнизи з боку підйому відсутні. Лавинна небезпека була відсутня. На 

північно-західний схил хребта Сивуля вкритий жерепом, посеред якого розташовувалися 
окремі «плями» сніжників. 

Від місця ночівлі рухаємося із пер. Боревка стежкою в ліс. Стежка повертає в 
загальному напрямку на захід і незабаром пересікає струмок. Переходимо на правий берег 
струмка й рухаємося уверх у загальному напрямку уздовж його потоку. У лісі видно 
багато свіжого бурелому, тому рух уздовж потоку дав можливість підніматися із 
мінімальною щільністю повалених дерев [Фото 2]. Витік струмка знаходиться у районі із 
засохлими деревами, звідки подальший напрям руху на підйом обирається в залежності 
від найменшої кількості повалених дерев. На кордоні лісової та альпійської зон 
починаються плями сніжників [Фото 3, 4]. 

Загальний напрямок руху у жерепі – на перемичку між г. Боревка (1596) та г. 
Лопушна (1694). Напрям руху по жерепу визначався наявністю окремих «плям» сніжників 
[Фото 5]. Під сніжниками було видно, що знаходиться жереп, тому маршрут руху може 
змінюватися в залежності від розташування «плям» сніжників, а відповідно від погодних 
умов, кожного року. Щонайменше двічі доводилося проходити тривалі ділянки через 
густий жереп [Фото 6]. 

На хребет, по якому проходить стежка, вийшли на висоті 1618 м (сідловина між г. 
Боревкою та Лопушною). Сніг по вершині хребта, а також на всьому південно-західному 
схилі був відсутній [Фото 7]. Ближче до г. Велика Сивуля над північно-східним схилом 
нависали крупні карнизи. Лише на підйомі на г. Велика Сивуля група пройшла незначну 
ділянку із щільним снігом [Фото 8]. 

Із вершини Великої Сивулі спустилися традиційним горганським розсипом із 
маркуванням на перемичку між. г. В. Сивуля та М. Сивуля, звідки рушили чіткою 
стежкою на траверс г. М. Сивуля. Стежка «вливається» в іншу стежку, яка веде з вершини 
г. М. Сивуля й приводить до пол. Рущина 

 
5. Вимоги до організації руху й страховки 

На сніжних ділянках використовувалася самостраховка трекінговими/лижними 
палицями. За наявності більшої кількості снігу рекомендується самостраховка 
льодорубами. 

6. Можливі небезпеки 

В зимовий та весняний період схили хребта можуть бути лавинонебезпечні (ділянка 
підйому на хребет) 

7. Рекомендоване спорядження на групу 
Весною:  



Льодоруби, трекінгові / лижні палиці, лавинна стрічка -- на кожного учасника 
Лавинна лопата -- на кожних 3-4 члени групи. 

8. Можливі й рекомендовані місця ночівель 
Зі сторони д.р. Лопушна - у лісі під хребтом або на рідколіссі під ним 
Зі сторони пол. Рущини - на полонині. 
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