
Відомості про район подорожі 

Південний Буг одна із значних річок на південному заході України. Довжина річки 

806 км, площа басейну 63700 км2. Південний Буг бере свій початок з верхових боліт 

Подільської піднесеності, недалеко від села Холодець Волочиського району Хмельницької 

області і впадає у Бузький лиман Чорного моря. На шляху від Подолії до Причорномор’я 

річка протікає по двох природних зонах: лісостеповій і степовій; і території п’яти 

областей України - Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської. 

Долина річки Південний Буг має дуже зручні під’їзди, має красиві мальовничі 

береги і цікава своєю історією. Південний Буг приймає 63 припливи, найбільші з яких: 

- праві: Згар, Вовк, Рів, Кодима, Савранка; 

- ліві: Бужак, Соб, Синюха, Мертвовод, Інгул.  

Живлення річки змішане, велику частину води дають опади. Повінь триває з березня до 

середини квітня. У літню пору вода в Південному Бузі мілішає не лише від спеки, а ще і 

через інтенсивний полив прирічкових угідь. Також рівень води в річці дуже залежить від 

режиму роботи гребель. У верхній течії берега річки невисокі і заболочені. Тут багато 

загат, млинових гребель. Нижче за течією береги підвищуються, за селом де Південний 

Буг прорізає кристалічні породи середнього Побужжя. Основні пороги зосереджені на 

ділянці від Вінниці до Бузького. В Олександрівці розташована гребля, через яку течія 

практично відразу після Южноукраїнська закінчується. Також подорож по річці нижче 

Южноукраїнська – нераціональна, оскільки після великого міста вода в річці стає істотно 

бруднішою, а далі знаходиться ГЕС і АЕС, і, судячи з усього, частина відходів зливаються 

в річку. Окрім природних перешкод на річці багато зруйнованих гребель, прохідність яких 

сильно залежить від рівня води. Долина річки слабо заліснена. Ліси і гаї зустрічаються 

рідко, головним чином у верхній течії. Для середньої течії найбільш характерні вузькі 

захисні лісосмуги і невеликі посадки. Пейзажі причорноморських рівнин складають в 

основному силуети агроміст, промислових будов та древніх курганів. Цей район України 

славиться своїм благодатним кліматом і родючими землями. Тут вирощують першосортну 

озиму пшеницю, кукурудзу, фрукти, а на поливних землях - рис, виноград, баштанні 

культури і овочі. У річці водяться сом, судак, короп, лящ, щука. Багато диких качок, 

лелек. Невеликі лісові масиви представлені в основному вільхою, вербою, осикою, зрідка 

зустрічаються сосна і ялинка. Долина Південного Бугу густо заселена, проте більшість сіл 

знаходяться від річки на видаленні 1-1.5км. Добре розвинена дорожня мережа полегшує 

під’їзди до річки. 

 



Параметри походу 

 

Вид туризму Водний 

Категорія складності Третя 

Протяжність активної частини походу 179,4 км 

Тривалість активної частки маршруту 8 днів 

Днівка 2 дні 

Кількість учасників 8 

Засоби сплаву Чотири байдарки 

Терміни походу 23.06-02.07.2021р. 

Рівень води Середній та нижче середнього 

 

 

Докладна нитка маршруту: 

м.Гайворон – с.Казавчин – с.Завалля – смт.Саврань – с.Кошарово-Олександрівка – 

с.Чаусове-2 – с.Кам’яна балка – м.Первомайськ – с.Грушівка – Мигійські пороги – с.Львів 

– с. Костянтинівка – м.Южноукраїнськ – с. Олександрівка (ГЕС) 

 

 

Аварійні виходи з маршруту та його запасні варіанти. 

 Маршрут проходив у населеному районі, де вздовж прокладено автомобільні та 

залізничні дороги. В аварійних випадках зійти або виїхати протягом маршруту – можливо 

практично з будь-якого місця. Після кожного огляду перешкоди (порогу, перекату, 

шивери) – можна зробити обніс плав.засобів та речей берегом та продовжити сплав.  

Тому враховуючи всі факти – ні запасних, ні аварійних варіантів не вказано. 

 



Склад групи 

 
№

 

з/

п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Туристська 

підготовка (в-

водний; У - 

учасник, К – 

керівник) 

«Привіт з походу від учасників» 
 

1 
Омельченко Ігор 

Олександрович –  

Керівник, ремонтник  

2вК, 2ву 

          

2 Гищак Альона 

Василівна – логіст 

1ву, пвд з 

елементами 

трійки в Мигії 

    

3 Оболенський 

Олексій – літописець 
2ву 

    

4 
Базь Сергій 

Володимирович – 

штурман 

2ву 

        



5 Осадча Анна 

Петрівна – завхав 
2ву 

           

6 
Басаргін Андрій 

Олександрович – 

костровий 

2ву 

         

7 Міщенко Марина 

Олегівна – медик 
2ву 

     

8 Менякіна Наталія – 

завснар 
1ву 

   
 

 

 



Технічний опис проходження маршруту 

 

День 1. 23.06.2021р. приїзд на старт і розміщення на ночівлю. 

Відстань: 0 км. 

Погода: Ясно. Вечоріє. 

 

Прибули до Гайворона ввечері до 20:00 машинами; місце висадки – на правому 

березі. Робимо екологічний десант за Старим Млином, нижче по течії та облаштовуємось. 

 

У неспішному організованому темпі готуємо байдарки до проходження, 

комплектуємо речі та для ночівлі – ставимо намети. По можливості – ставимо одну 

байдарку на воду для відчуття течії, привітання Південного Бугу.  

 

   
 

Встановили намети для ночівлі. Галявина невелика, поряд з місцевими 

будиночками. 

 

День 2. 24.06.2021р. 

Відстань: 23 км. 

Ходовий час зі стоянками на воді, березі: 10 годин. 

Максимальна швидкість = 10,4 km/h, середня = 3,6 km/h. 

Мінімальна висота=91метрів, максимальна=116 метрів. 

Погода: Ясно, сонячно. 

 

 Організували максимально ранній підйом, біля 6:00 для доукомплектації 

плавзасобів та старту. 



 

 
Загальні фото перед основним виходом 

 

 
Фото групи перед виходом 

 

Старт групи 10:15, настрій – заряджений позитивом. 

 



 
 Час 10:55;  Швидкість руху 1,7 km/h. 

Фото перед порогом. Складність – легка, невелика кількість каменів. Рівень води – 

достатня 

 

Успішно долаємо цікавий злив. Далі (по руху через 25хв.) швидка течія і гарні 

проходи між великими валунами з більшою висотою перепаду. За шиверою – тиха вода.  

Праворуч село Соломія. Успішно проходимо перешкоду, оминаючи каміння. 

Русло повертає ліворуч. 

 

 
Дійшли о 11:19 до шивери. Середня швидкість руху по течії 2,3 km/h 

 

 Далі без перешкод до самого мосту в селі Хащуватому. Метрів через 200 за мостом 

«Автошляху Р 71» (стара Балтська дорога) шивера. 

   



 
Київський час 12:15 ідемо до шивери 

 

Далі по руху – метрів 150 просто швидка течія, а потім спостерігаємо по обидва 

берега невеличкі островки. Без складності проходимо по середині течії. 

 

 
Ліворуч шиверка, але з явною мілиною 

 



 
Знову шивера через 1.7км. Складність – середня 

 

 Через 2км – обідня перерва на правому березі річки, перед поворотом русла 

ліворуч; час прибуття 13:30. 

 

 
Зупинка гарно облаштована: декілька бесідок, спостерігається облаштована стоянка для 

дитячого «літнього табору», неподалік – с. Казавчин 

 



 
На фото видно встановлений жовто-синій Прапор на гарному зеленому схилі 

 

 
Гарне місце для відпочинку з доступом до чистої криничної води (300м вгору від русла 

річки) на невеликому потоці джерельця, яке впадає в р.Південний Буг 

 

 До 15:00 відпочивали – хтось горизонтально, а дехто – плавали у річці, і о 15:15 – 

вийшли на маршрут. 



 
Відразу починається довга шивера, вдале проходження усією групою 

 

На правому березі – с. Казавчин.  Через 15хвилин русло річки роздвоюється – ми 

ідемо праворуч, ширшою частиною по течії. 

 

 
Протяжний перекат легкої складності 

  

Попереду с. Салькове.  

16:15 – в селі Салькове острів, проходимо ліворуч по руслу. Доходимо до млина, 

розвантажуємо речі і робимо обнос байдарок. Причал для 2х байдарок знаходимо через 

150-200м. Дуже близька відстань від межуючих сільських хат, тому на цій стоянці 

пощастило з врожаєм – шовковиця, черешня.  

 



 
Млин 

 

 В 16:50 дісталися до порогу, 200м від Млину. 

 

 
Біля порогу знову острів, проходимо вдало праворуч 

 

 Відразу спостерігаємо шиверу протяжністю 100 метрів. 

 



 
Шивера, легка складність з різними розмірами каменів. Ліворуч бачимо будиночки 

 

Через 20хв – знову шивери. 

 

 
Цікава ділянка «шивера з маневрами». 17:20 

 

 Виходимо з Кіровоградської області – уже в Одеській. Далі до мосту в селі Завалля 

без перешкод.  

 Через 5км вже шукаємо місця для ночівлі, орієнтуємося на правий берег річки, щоб 

не на стороні села. 19:30 – фінішуємо цього дня. Через лісову полосу з правого боку та 

село і поля з лівого якийсь час неможливо було знайти місце для стоянки. 

 



 
Вечеря 21:00, всі щасливі 

 

День 3. 25.06.2021р. 

Відстань: 37,5км. 

Ходовий час зі стоянками на воді, березі: 12 годин. 

Середня швидкість по ділянці = 5km/h. 

Погода: Спека. 

 

 
Доброго ранку. 7:15 вже на воді 

 

 

 Через 1км – бачимо ГЕС. Настрій групи – піднесений, зарядилися ранковими 

жартами. 

 



 
7:55 обнос зліва 

 

Переносимо речі за греблю. Після греблі через 100м – шивера; хороша течія, тому 

рухаємось швидко. 

 

 
Вже 8:35 

 

Течія річки іде ліворуч і бачимо – шиверу, для нас вже звичний процес. 



 
Незначна перешкода пройдена, 8:55 

 

Пройшли міст у селі Березіка. Через 3,5км праворуч в Південний Буг впадає ріка 

Савранка. Ще через 2 км на лівому березі село Чемерполь. Там красиві місцеві краєвиди, 

острівець. Проходимо праворуч по вузькій ділянці. Трохи далі на правому березі 

Вільшанка. Потім ліворуч по борту – село Сабатинівка, впадає річка Синиця. 

 

 
11:20 – перекат, з перепадом більше в 1м 

 

 Приблизно через 5км – ідемо на орієнтацією по місцевості. Спиняємося на правому 

березі, щоб дійти до джерела «Огруд» – успішно поповнюємо запаси питної води, варимо 

чай та відпочиваємо. 

 



 
Зупинка на обід о 12:15 

 

 О 15:40 – вирушаємо по маршруту далі. За Сабатинівкою – острів, проходимо 

праворуч і йдемо без перешкод. Вже потім через 5 км від Сабатинівки – село Дубіново. За 

ним міст – це траса Київ–Одеса у Луполовому. Через 200м – розділення течії; ми йдемо 

основним потоком, тримаючись правого берега. Ще за 500м за мостом – шивера, яка 

поросла очеретом. 

 

 
16:45 – по курсу перешкода середньої тяжкості 

 



 
Архітектурна пам’ятка – Млин 

 

 
17:25 

 

За шиверою, після водяного млина Костянтина Смирнова (який ліворуч 

спостерігаємо з байдарок) через 150 метрів – перекат, довжиною метрів 200. Цікавий 

прохід зиг-загом, далі лавіруючи між камінням. А праворуч – вже село Красненьке (до 

речі, Миколаївської області). 

 



 
17:50 – наприкінці села Красненьке – поріг 

 

Долаємо перешкоду – нормально: пройшли красивий злив з великими хвилями, 

притримуючись лівого берегу.  

Потім спокійна течія до зупинки ночівлі; ідемо за Кошаро-Олександрівку. Далі – 

праворуч густий ліс, ліворуч – поля, тож доходимо майже до місцевого пляжу с. 

Ониськове з правої сторони, і стаємо на ночівлю. 

 

 
О 20:40 – проводжаємо сонце, насолоджуємося заходом та вечерею 

 



День 4. 26.06.2021р. 

Відстань: 41,4км. 

Ходовий час зі стоянками на воді, березі: 13годин. 

Середня швидкість по ділянці = 5km/h, максимальна = 12km/h. 

Мінімальна висота=69метрів, максимальна= 99метрів. 

Погода: Спека до обіду, під вечір – похмуро з опадами. 

 

Знову ранній підйом, швидкі збори та вихід на воду 7:10. 

Не пройшли і 2км – за течією нижче перекат. 

 

 
7:50. Люшневате: красивий високий злив, високі стоячі хвилі 

 



 
Проходимо перекат (в середньому перепад води 1,5 м) 

 

Через 1 км залізний міст: проходимо по воді з місцевими глядачами. 

 

 
8:10. Швидкість руху – нормальна, до 6км/год 

 

 Через 2 км за мостом русло повертає ліворуч. Рухаємось без перешкод. Ще через 

1км – річка в напрямку на південь (русло – праворуч). Рухаючись вздовж пагорбів – 

зустрічаємо декількох рибалок. Ще далі – через 3,5 км по лівому берегу село Зелена 

Левада, а за ним через 1,2 км острів. Проходимо ліворуч. Тут шивера метрів 80.  

 



 
Вид по течії                                                               Фото після проходження шивери 

 

Далі без перешкод. Через 2 км русло повертає праворуч. Маленький перекат.  

 
10:30 перекат легкої складності 

 

До села Терновате 1 км. У селі Велика Мечетня – острів та перекат, проходимо в 

ліву 

протоку. 

 



 
Перекат 70м, середня складність. Час 11:20 

 

В селі Довга Пристань три перекати. Проходимо, петляючи між камінням. 

 
Місцями – мілко, проводимо байдарки 

 

 Відразу через метрів 300 знаходимо місце з деревами, але близько до сільської 

дороги, щоб потрапити до магазину і вирішуємо зробити обід та перечекати спеку в тіні. 

(Якби не потреба йти в магазин, то порада зупинятися ліворуч на початку с. Довга 

Пристань, є гарні місця, навіть можна стати на ночівлю, але до магазина буде десь 2-3 км.) 

 



 
12:55 с. Довга Пристань 

 

 Відпочивали до 15:30 та знову по байдаркам. 

 

 
Дійшли до с.Токарівка; спокійний хід 

 

О 17:15 вкінці села Токарівка шивера розподіляється на 3 частини. Проходити 

краще ліворуч біля берега або посередині. 

 



 
Шивера. На правому березі кінець села Токарівка,  

а на лівому вже видно початок села Підгір’я 

 

По течії через 150м проходимо праворуч, біля острову. Через 3,5 км русло повільно 

повертає на південь. Проходимо ще 2,5 км і бачимо понтонний міст в селі Чаусове.  

 

 
18:40 вдало проходимо по воді з супроводжуючими переглядами місцевих рибалок та 

дітей, які нас попереджали далі не йти, бо пройти неможливо. 

 

Через 1 км за мостом в селі Чаусове-2 дуже довга шивера метрів 800. 

 



 
Початок проходження. Ліворуч острів – проходимо по черзі 

 

 
Активна фаза руху по шивері середньої складності 

 

В середині шивера робить зигзаг і в другій її частині багато великих каменів, між 

яких ми і лавіруємо. Потім трохи швидкої течії. Далі через 500м спокійної води і знову 

перешкода. 

 



    
19:20 проходимо перекат та стаємо на ночівлю 

 

Тримаємося ліворуч і перед островком заходимо через очерет до берегу. 

 

  

20:30 поставили табір з очікуванням бурі або принаймні дощу. Дощ був, купа мошок 

також.  

 

 

День 5. 27.06.2021р. 

Відстань: 26км. 

Ходовий час зі стоянками на воді, березі: 9годин. 

Середня швидкість по ділянці = 4km/h. 

Погода: Спекотний день з мінливою хмарністю. 

 

Виходимо о 7:30, русло повертає ліворуч; ми вже в селі Кам’яна Балка. Через 700м 

від ночівлі – перешкода. 



 
 

Проходимо острів і ще через 500м – перекат; ідемо ближче до лівого берега. 

 

 
8:10: на початку декілька великих валунів, з яких можливо провести огляд 

 

Проходимо успішно; води достатньо.  

Далі великий перехід зі спокійним руслом річки, інколи траплялися незначні  

шивери. Вже через 5 км від Кам’яної балки –  міст. 

 



 
Через метрів 500 за мостом перекат. Мілко 

 

 

Проходимо праворуч, і вже через 3 км –  Кінецполь на правому березі. В кінці села 

русло повертає ліворуч, а до греблі в Первомайську ще 6,5 км. 

  

 
11:20 нарешті Первомайськ, ГЕС 

 



Зупиняємось біля лівого берегу за очеретом метрів 8 перед шлюзами. Переносимо 

речі спочатку вверх по плитах, потім стежечка вниз. Не надто зручний обнос, але вибору 

немає. Приблизно через 100 метрів нижче за течією можна стати на воду. 

 

 
Фото задоволеної групи «Сучасна Флотилія» 

 

Рухаємось спочатку біля лівого берегу, крізь очерет, невеличка течія. Чіпляємо 

пару камінці, але далі рухаємось без перешкод. Через 2 км від ГЕС – проходимо під двома 

автодорожніми мостами м. Первомайськ. 

 Через хвилину – бачимо ліву притоку р. Синюху, яка впадає в Південний Буг. Ще 

за 15 хв. проходимо під залізничним мостом.  

 

 
11:50 

 

Русло річки повертає ліворуч і ми бачимо по середині річки лісистій острів – 

Синевицький з високими берегами. 

Вирішили обійти ліворуч – бачимо млин, греблю! 

 



 
 

Саме звідси, з південної околиці м. Первомайська, р. Південний Буг несе свої 

бурхливі води по водно-болотним угіддям «Бузькі брояки» (брояки – місцева назва 

порогів), територія яких повністю входить до складу регіонального ландшафтного парку 

«Гранітно-степове Побужжя», який в свою чергу увійшов до Національного природного 

парку «Бузький Гард». 

 

 
Гребля та перекат, який пройшла частина групи з командуванням керівника 

 



Дві байдарки з керівником – вирішуємо повернутися до роздвоєння русла та 

зробити огляд правої протоки (там бачимо катамарани та поодинокі одномісні байдарки-

каяки). 

Огляд зробили і вирішили по черзі робити прохід порогу. 

 

 
Вдалий прохід порогу 

 

 Високий злив, швидка течія, перепад висоти біля 2м – в результаті взято складний 

поріг 2-3 складності.  

Далі рухаємось трохи по нешвидкій течії. Через 5 км праворуч село Грушівка, на 

правому березі відкривається орієнтир – дзеркальний купол Храму. Відразу після – русло 

розподіляється островами. Пішли в праву протоку – перший Мигійський поріг, течія 

посилюється. 

 

  
14:40 активний рух, середньої складності поріг 

 

Далі починається доволі цікаво. Течія підсилюється, лавіруємо між великих 

круглих каменів. 

 



  
Проходимо поміж великих валунів, минаючи праворуч скелю заввишки метра три. 

 

 
Бачимо попереду будівлю ГЕС зліва  

(там розташований і Млин зі старим маєтком панів Скаржинських) 

 

Пам’ятаємо, що напередодні державне свято – День Конституції, тому і очікувано 

зустрічаємо ще до «серця Мигії» багато активних рафтів. Туристського народу, як 

водиться тут в такий час, дуже багато.  Знаючи територію заповідника – вирішуємо 

ставати на ночівлю на острові, навпроти основної стоянки комерційної зони. (До речі, є 

гарні стоянки у лісі у правій протоці, яка починається відразу після Мигіївської ГЕС, але 

вони незручні, враховуючи той факт, що при бажанні тренування проходження порогів – 

немає можливості дістатися назад на стоянку з човном). 

 



 
Близько 16:30 обрали місце ночівлі  

 

 Вся команда швидко розвантажується, робимо перекус, а керівник із заступником 

роблять огляд річки: ліва протока – поріг «Інтеграл», інший – «Червоні ворота». При такій 

воді (не дуже висока, але прохід можливий) плануємо пройти обидва.  

Ще один вдалий та насичений день – завершується. Збираємося на вечерю та 

зустрічаємо захід сонця. А завтра – планується заслужена днівка та знайомство з 

ближніми околицями, огляд та набуття досвіду на порогах у Мигії. 

 

 
 

День 6. 28.06.2021р. Днівка 

Відстань: 0км.   Погода: ясно; в середньому до 30о. 

 

День для задоволення: зустріч світанку чи нарешті пізнє пробудження, плавання, 

технічна перевірка байдарок, огляд околиць – магазини, «Бузький град», Родонове озеро, 

спостерігання за рафтами та звичайно – відпрацювання техніки на головних порогах. 

 



  
«Червоні ворота» 

 

  
Маршрут до «Інтегралу» 

 

День 7. 29.06.2021р. 

Відстань: 27,2км. 

Ходовий час зі стоянками на воді, березі: 9годин. 

Погода: перша половина дня – помірна хмарність, після обіду – спека. 

 

Наступного ранку з ГЕС почали спускати воду, тому рівень води значно піднявся. 

Ми вийшли пізніше, ніж завжди, приблизно о 10 годині, бо ще вранці поплавали у водах 

Родонового озера. 

 

 
Родонове озеро 



 

 Частина групи пішла через «Інтеграл», інша частина – через «Червоні ворота». 

Фактично між «Інтегралом» та «Червоними воротами» великий острів, на якому багато 

груп з рафтами. Далі по течії незначні шивери і гарна течія.  

 

 
Пройшли пороги високої складності 

 

Далі по течії незначні шивери і гарна течія. 

Через 1 км під 40-метровою скелею на лівому березі починається 3-й Мигійський поріг – 

«Корабельна шивера» (відразу за островом). Починається поріг легко – прохідною 

шиверою, ще за 50 м перед зливом всіх проток. Весь час петляємо між камінням різних 

розмірів круглуватої форми. 

   

   
 

Нижче 20м – очеретовий острів, дві протоки, потім гладка бистрина, де можна 

пристати до лівого берега і переглянути іншу частину.  



  
10:00 вдалі та драйвові маневри 

 

За декілька хвилин річка входить в довгий лісний каньйон, місця на берегах 

дивовижно гарні. Після «Корабельної шивери» приблизно через 1 км ліворуч село 

Куріпчине. На повільному повороті ліворуч знову шивера. Доволі довга, приблизно 600м. 

 

 
10:30. Проходимо спочатку по центру, потім трохи ближче до правого берегу і в кінці ліворуч 

 

Після шивери рухаємось без перешкод. Дозволили собі відпочити на цій ділянці: 

йшли неспішно, плавали, милувалися видами, насолоджувалися комфортною погодою без 

прямого палючого сонця. І вже через 4км – високий міст. 



 
Пройшли під автодорожнім мостом траси Кишинів – Полтава (11:40, за Київським часом) 

 

Через 6 хв. від мосту по лівому борту – притока, річка Велика Карабельна (від 

тюркс. Кара – чорна), а праворуч – село Корабельна балка. 

Через 2км від мосту ліворуч починається село Семенівка. Проходимо ще трохи і 

бачимо вгорі на правому березі пам’ятник – обеліск, що нагадує про запеклі бої під час 

визволення Миколаївщини від німецько-фашистських загарбників. 

За 5 хв. входимо в Семенівський поріг – розсип, який має декілька гребенів у вигляді 

хаотичних скопищ валунів. Напрямок ходу тільки за основним потоком, швидкий 

нескладний прохід. Вже далі трапляється острів – обходимо праворуч. Виходимо на 

основне русло. Тут течія підсилюється. Починається шивера. 

 

 
Йдемо праворуч ближче до острова 

 

Вкінці села Семенівка – стаємо на обід. 

Відпочивши – стартуємо приблизно о 16:00. За селом теж дві невеличкі шивери 

метрів по 40 довжиною, між ними метрів 150 бистрини. 

Від Семенівки до села Львів – приблизно 2 км. 



 
Щасливі. Насичені досвідом 

 

За 600 метрів перед селом праворуч млин, а вже ліворуч – починається шивера, 

довжиною метрів 150. 

 

 
Шиверу середньої складності проходимо по черзі 



Ідемо спочатку під лівим берегом, потім трохи ближче до центру. За шивером – 

високі скелясті береги. 

Від Львову 3 км до Куйбишевки. За течією, по лівому борту бачимо скелю, 

висотою приблизно 30м (по ній скидання води). Нижче – очисні споруди, села майже 

немає. В Куйбишевці – перекат, проходимо вдало, без особливостей. Проходимо ближче 

до правого берега, петляючи між ледве помітними під водою каменями. 

Через півгодини – за течією по карті два острови, один за одним. Перший обходимо 

по правій протоці, праворуч скелі та на березі відкривається село Мар’ївка. 

 

 
Між такими островами вирішили сховатися та милуватися заходом на скелях, а 

завтра – зустріти тут схід сонця 

 

Стаємо ліворуч по берегу о 18:00, під скелями, біля початку села Костянтинівка. 

 

 
Солодкий, вітамінний перекус перед вечерею. Операція «Шовковиця» виконана, 

відповідно до усіх застережливих заходів водного походу!  



День 8. 30.06.2021р. 

Відстань: 24,5км. 

Ходовий час зі стоянками на воді, березі: 9годин. 

Погода: Спекотний день з легкими, частково середніми поривами зустрічного вітру. 

 

Ранок – гарний, сонячний. Вихід спланували о 8:00.  

По правому борту залишаємо черговий очеретів острів. В селі Мар’ївка невеличка 

шивера. Проходимо під правим берегом. На лівому березі з’являються будівлі 

Костянтинівки. 

 

 
8:50 

 

За Маріївкою праворуч Богданівка, а попереду – Южноукраїнськ. В кінці 

Богданівки паромна переправа, після – русло розподіляється на острови вкриті очеретом. 

 

  
Ми рухаємось притримуючись лівого берега, 9:50 

 

Русло повертає праворуч. По обидва боки руху – високі береги Южноукраїнська та 

на краю розташовані будинки. Тут починається поріг.  

На повороті течія посилюється. Далі петляємо між валунів різного розміру.  



 
Перекати, шивери, іноді мілко, робимо проводку. Знову сідаємо в човни 

 

Цей поріг розтягується вздовж високих берегів приблизно на півтора кілометри. В кінці 

поворот ліворуч. Плес. Проходимо пляжі. За ними вздовж берега – якийсь штучний насип. 

 

 
Ось і починається поріг «Гард», 10:20 

 

Перед насипом каменів з граніту, трохи поворот праворуч починається сильна 

бурхлива біла течія. Спочатку злив, бочка. Далі рухаємось по високих хвилях. Русло 



перегороджене плоскими каменями, врізаючись у великий плоский камінь різко повертає 

ліворуч. Течія повільно спадає. Ліворуч високі скелясті береги – там рай 

для скелелазів, а праворуч – береги не такі високі.  

Далі рухаємось без перешкод. Ще через 5 км – вже водосховище, а на початку 

водосховища, в селі Бузьке, великий красивий острів. 

 

 
Скелястий острів на нитці маршруту; розташований майже посередині русла 

 

 
12:15 – вигляд з острову, огляд згори 

 

При такому спогляданні – пообідали, а потім обійшли острів – ліворуч. Почався 

сильний вітер в обличчя. Йти дуже важко, але ми продовжуємо проходити маршрут, 

тримаючись «комфортного» темпу. 

Нарешті Олександрівська ГЕС. 



 
Попереду – ГЕС, а річка розливається як море; вітер допомагає наганяти хвилі на такій 

великій площі 

 

Продовжуємо рух і оцінюємо, що по часу – мабуть найдовший відрізок (на секунду 

трапляються думки, що зустрічний вітер – найбільша перешкода за весь період в такому 

басейні нашої річки). 

 

 
17:00 – вихід на берег та «сушіння» байдарок. Кінець маршруту  

 

 

 



День 9. 01.07.2021р. 

Відстань: 25км (з байдарками в машинах) 

 

Смачний сніданок. Та ще декілька годин приємного споглядання та спортивного 

азарту! Не могли не скористатися можливістю зробити ще один ходовий день з чистими 

байдами по околицям. 

Спочатку поїхали на огляд Арбузинського каньйону (або Малий Актовський 

каньйон), який розташований на річці Арбузинка у Вознесенському районі Миколаївської 

області. Ця дивовижна місцина з нетиповим для Півночі України ландшафтом 

кардинально відрізняється від сусіднього Актовського каньйону. Тут немає гострих скель 

– лише величезні строкаті валуни (такий ефект дає гранітна порода вулканічного 

походження), що сформувалися більш ніж 4 млрд років тому. 

 

 
Арбузинський каньйон 

 

Їдемо далі, тримаємо тепм маршруту попередніх днів. 

Як і Мигія, що є раєм для рафтингу і не тільки, Актовський каньйон і все русло 

річки, яку він оточує, входить в національний парк «Бузький Гард». Він ще відомий як 

«Долина Диявола». 

Перед тим, як перейти до яскравих вражень від подорожі в це дивовижне місце і 

всьому найцікавішого, трохи фактів і подробиць. Ну куди ж без них?) Отже: 

 Каньйон дуже древній і утворився задовго до появи перших людей. 

 Є відомості, що тут було море, але воно висохло. 

 Площа каньйону 250 гектарів. Починається він трохи нижче за течією (1-1,5 км) від 

с. Пертопавлівка. 



 Камінь, що символізує Європу в експозиції Континенти Світу біля входу в центр 

ООН у Відні, був здобутий і привезено з цього місця.  

 

 
 

 «Долина диявола» – це комплекс, який складається з декількох каньйонів. У нього 

входять Великий і Малий Актовський і Арбузинський. 

 Ця природна локація є єдиною в Європі, яка по геолого-ландшафтним показниками 

і часом утворення, найбільш близька до Північно-американських каньйонів. 

  

 



 
Прямо Арізонські скелі в мініатюрі 

 

Захід в каньйоні прекрасний по своєму. Червоні відблиски сонця, тиша і спокій, що 

переривається лише потріскуванням дров в багатті, атмосфера яку просто не передати 

словами. 

Ну а зоряне небо в степу – це те, у що закохуєшся з першого погляду. Сидиш біля 

багаття, п'єш смачний чай з похідної гуртки і намагаєшся запам'ятати кожну мить, адже 

так не хочеться повертатися в запорошений і галасливий мегаполіс. 
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1 23.06 Київ –Гайворон, 

Гайворон - 

ночівля 

0 0 0 
Місце ночівлі: на правому березі біля 

греблі 

2 24.06 Гайворон – 

Завалля 

 

23 7,5 год 6 Гладка вода, прохід під мостом. 

Соломія: перекати, 

шивера. 

Хащувате: 2 середньої складності 

шивери. 

Казавчин: шивера 

3 25.06 Завалля – 

Ониськове 

37,5 8,5 год 9 Прохід під натягнутим тросом, під 

автодорожнім мостом. 

Березівка: 2перекати; Чемерполь: 

перекат, обнос; Дубиново: шивери; 

Красненьке: поріг, 

перекат 

4 26.06 Ониськове – 

Чаусове-2 

41,4 9,5 год 12 Люшневате: злив. 

Зелена Левада: шивера, перекат. 

В. Мечетня – Млин. 

Довга Пристань: перекати. 

Токарівка: шивера. 

Чаусове: шивера, прохід під понтонним 

мостом 

5 27.06 Чаусове-2 – 

Мигія 

26 7 год 13 Кам яна Балка: шивери. 

Кінецпіль: млин, мілко. 

Первомайська ГЕС, Млин, Мигійська 

ГЕС. 

6 28.06 Мигія – день 

відпочинку 

0 0 0 проходження Мигійських порогів через 

навантаження, на різних байдарках 

7 29.06 Мигія – с. 

Костянтинівка 

27 7 год 6 Мигійські пороги: ліва протока –поріг 

«Інтеграл», центральна – «Красні 

ворота», невеликі перекати. 

Після Мигійського каскаду – протяжна 

шивера, поріг. 

Корабельна шивера. 

Семенівський поріг. 

Пороги с.Львів: зруйнований млин, 

виходи скель. 

с.Мар’ївка: залишки млина, перекат 

8 30.06 с. Костянтинівка 

– с. 

Олександрівка 

24,5 6,5 год 5 Гребля діючої Богданівської ГЕС. 

Костянтинівський поріг: перекати на 

виході порогу. 

Гардівський поріг 

9 01.07 с. Олександрівка 

– с.Актове 

25 0 3 Арбузинський каньйон 

Скеля «Пуп Землі» 

Актовський каньйон 

10 02.07 с. Актове - Київ  0 0 0 Повернення в Київ 

ВСЬОГО 179,4км 46 год 51  

 



Карта маршруту 

 



Висновки та рекомендації щодо проходження маршруту 

Група з 8 учасників успішно пройшла маршрут – безаварійно та без травм, і повністю 

виконали поставлені завдання. Психологічний клімат в групі був – відмінний!  

 

Кожен з учасників походу: 

- отримав досвід проходження порогів першої, другої, третьої категорії складності; 

- удосконалив техніку та навички керування плавзасобом – байдаркою; 

- отримав досвід в організації подолання природних перешкод, обносів (греблі, 

ГЕС тощо); 

- здобув навички «читання» водного потоку, визначення складності перешкод. 

 

При проходженні найбільш складних порогів робився огляд «перешкоди», визначалася 

лінія руху в порозі, необхідність в страховці та її види і місця проведення. 

Річка Південний Буг в межах Кіровоградської, Одеської та Миколаївської областей – 

найкраще підходить для походів другої, третьої категорії складності. Оптимальним плавзасобом 

на маршруті є надувна байдарка, хоча були приклади проходження і на катамарані. Мабуть 

кращим періодом для подорожі все таки є квітень-травень, коли рівень води належний. Є сумніви 

щодо можливості проходження даного маршруту на каркасних байдарках, адже багато каміння 

та шивер. Видається, що проходження на каркасних байдарках було б можливим лише за умови 

високої води, наявність якої неможливо передбачити. 

Достатня кількість дров в заплавах річок протягом всього маршруту. Багато чудових місць 

для ночівель та дньовок; відповідно – велика кількість зручних красивих місць для висадки. При 

підготовці радимо враховувати необхідність робити запас питної води, особливо в спекотні дні, 

хоча по маршруту є джерела з придатною водою для приготування їжі. Використовували 

попередньо сформовану розкладку для збалансованого харчування групи. Для швидких і зручних 

дозакупівель продуктів в подорожі можна застосовувати місцеві магазини, прослідковується їх 

близькість у населених пунктах. У всіх селах є транспортне сполучення, тобто виїзд або 

аварійний вихід можна здійснити буквально з будь-якої точки маршруту – це не є проблемою 

при такій необхідності. 

Вважаємо, що маршрут відповідає вимогам походу ІІІ к.с. 

 

 


