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МММИИИКККОООЛЛЛАААЇЇЇВВВСССЬЬЬКККИИИЙЙЙ   ОООБББЛЛЛАААСССНННИИИЙЙЙ   ЦЦЦЕЕЕНННТТТРРР   ТТТУУУРРРИИИЗЗЗМММУУУ,,,      

КККРРРАААЄЄЄЗЗЗНННАААВВВСССТТТВВВААА   ТТТААА   ЕЕЕКККСССКККУУУРРРСССІІІЙЙЙ   УУУЧЧЧНННІІІВВВСССЬЬЬКККОООЇЇЇ   МММОООЛЛЛОООДДДІІІ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

про велопохід IІІ ступеню складності  

по Миколаївській і Херсонській областях,  

проведений з 24 по 29 березня 2014 року 

 

 

 

 

 

 
Маршрутний лист № 02-14 

Керівник групи: 
Трощенко Володимир Олександрович 
 м. Миколаїв, вул. Артема б. 39, кв. 9 
Заступник керівника: 
Гладка Олена Володимирівна 
 м. Миколаїв, вул. Уборевіча, б. 2, кв. 1 

 

 
 

Маршрутна кваліфікаційна комісія розглянула звіт та вважає, 
що похід може бути зарахований всім учасникам та керівникові 
___________________________ складності 
 
           Голова МКК  ___________________ 
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1. Довідкові відомості про подорож стор. 3 

 склад групи стор. 4 

 оглядова карта стор. 5 

3.. Відомості про район подорожі стор. 6 

4. Графік руху стор. 13 

5. Технічний опис маршруту стор. 14 

 1-й день стор. 15 

 2-й день стор. 18 

 3-4-й дні стор. 20 

 5-й день стор. 22 

 6-й день стор. 24 

6. Фотозвіт стор. 25 

7. Картографічний матеріал стор. 43 

8. Підсумки, висновки, рекомендації стор. 53 

9. Додатки: стор. 56 

 список ремонтного набору стор. 57 

 список медичної аптечки стор. 58 

 список літератури та джерел 

інформації стор. 59 
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1. Вид туризму -  велосипедний 

2. Складність -  3 ст. с. 

3. Район подорожі - Миколаївська та Херсонська області 

4. Строки проведення - березень2014 року 

5. Нитка маршруту заявлена - Миколаїв - Балабанівський ліс -                     

с. Лупарево - Гадюча балка - с. Станіслав - м. Кизимис -                             

с. Білозірка - с. Радянське - с. Кірове - с. Прибугзьське - м. Миколаїв 

6. Нитка маршруту пройдена - без змін 

7. Довжина активної частини маршруту - 150км  

8. Тривалість подорожі - 6 днів,  в т.ч.  днювання – 1 день,  резервні 

дні – 1 день 

9. Аварійні варіанти виходу з маршруту - маршрут проходить по 

густозаселеному регіону, тому проблем з аварійним сходом з 

маршруту не має 

10. Запасні варіанти: -  м.Казимис-Томина  балка 

11. Заявочні та маршрутні документи розглянуті МКК Департаменту 

освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації                                 

/114 – 00 – 30112000/ 
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12. Склад групи: 

№ 

з/п 
фото 

П. І. Б. 

учасника 

Дата 

народж. 

Місце роботи, 

навчання 

Туристська 

підготовка 

1 

 

Трощенко  

Володимир 

Олександрович 

23.07 

1957 

МОЦТКУМ, 

керівник гуртка 
К-V к. с.* 

2 

 

Гладка  

Олена  

Володимирівна 

15.03 

1976 

МОЦТКУМ, 

керівник гуртка 
К-V к. с. 

3 

 

Колісниченко  

Костянтин 

Анатолійович 

13.09 

1996 

м. Миколаїв, 

ВПТУ № 1 
У-І к. с. 

4 

 

Толстяк  

Михайло 

Валентинович 

04.03 

1997 

Лиманівська 

ЗОШ, 

учень 11 кл. 

У-ІІ к. с. 

5 

 

Комарова  

Валерія 

Олександрівна 

14.10 

1996 

Миколаївська 

ЗОШ  № 1, 

учениця 11 кл. 

У-ІІ к. с. 

6 

 

Джумажанова  

Єва 

Артурівна 

17.02 

2000 

Миколаївська 

ЗОШ № 54, 

учениця 8 кл. 

У-І к. с. 

7 

 

Кривенко  

Владислав 

Сергійович 

05.03 

1998 

Вознесенська 

ЗОШ № 1, 

учень 10 кл. 

У-І к. с. 

8 

 

Дубіненко  

Анжеліка 

Ігорівна 

14.07 

1998 

Миколаївська 

гімназія № 3, 

учениця 10 кл. 

У-І к. с. 

* всі учасники мали досвід пішохідних походів, крім Крівенка Влада, що пройшов 

категорійний велопохід 
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ЗАГАЛЬНОГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  
РАЙОНУ ПОДОРОЖІ 

 

ММииккооллааїїввщщииннаа  
  

Миколаївська область розташована на півдні України, у басейні нижньої 

течії Південного Бугу, і займає площу понад 24,6 тис. км (4,1% території 

України).  

На заході, півночі й сході область межує із трьома іншими областями 

України: Одеською, Кіровоградською й Херсонською, відповідно.  

Більша частина Миколаївської області перебуває на Причорноморській 

низовині, і тільки на півночі - у межах Придніпровської височини. Область 

розташована в межах двох фізико-географічних зон: лісостеповій 

(Кривоозерський і західна частина Першотравневого району) і степовій (інша 

частина території).  

Клімат помірковано континентальний із м`якою малосніжною зимою й 

спекотним посушливим літом.  

На півдні її територія займає кілька сотень кілометрів берегової лінії 

Чорного моря і його лиманів.  

Глибоко в сушу урізаються Дніпровсько-Бузький, Бузький, Березанський і 

Тилигульський лимани, які створюють дивне плетиво водних плесів. [4] 

 

ААддммііннііссттррааттииввнноо--ттееррииттооррііааллььнниийй  ппооддіілл  іі  ннаассееллеенннняя  

В існуючих межах Миколаївська область як адміністративно-

територіальна одиниця в складі України утворена 22 вересня 1937 року.  

В адміністративному відношенні область розділена на 19 районів, 5 міст 

обласного підпорядкування (Южноукраїнськ, Первомайськ, Вознесенськ, Очаків 

й обласний центр Миколаїв), 4 внутріміських райони м. Миколаєва, 287 

сільських рад.  
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В 9 містах, 17 селищах міського типу і 903 селах проживало за станом на 1 

січня 2008 року 1 203,6 тис. чіл, з яких 66.0 відсотків жили в містах і селищах 

міського типу.  

Населення міст обласного підпорядкування:  

Миколаїв - 506,4 тис. осіб (41,9% населення області)  

Первомайськ - 67,5 тис. осіб  

Вознесенськ - 38,3 тис. осіб  

Южноукраїнськ - 39,4 тис. осіб  

Очаків - 15,0 тис. чіл.  

Щільність населення області одна з найнижчих в Україні - 48,9 особи на 

кв. кілометр. Займаючи понад 4,1% території держави (15 місце серед 

адміністративно-територіальних формувань України), за кількістю населення 

область займає 18 місце (2,6% населення України).  
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На території області проживають представники понад                                      

100 національностей. Найбільш численні українці - їхня частка в загальній 

чисельності населення перевищує 75%. Високою питомою вагою українців 

виділяються райони, розташовані на північно-заході області. Тут їхня частка 

перевищує 90%. Друга по чисельності населення області група - росіяни, які 

складають близько 20%. Максимальна частка росіян - у м. Миколаєві й                        

м. Южноукраинську. В інших районах частка росіян у загальній чисельності 

населення не перевищує 20%. Також на території області досить численні 

молдавани, білоруси й болгари.  

ППрриирроодднніі  рреессууррссии  

Корисні копалини представлені головним чином нерудним комплексом. 

На північному заході розробляється родовище 

нікелю, на півночі є родовища уранових руд. 

Видобуток граніту проводиться у 18 великих 

родовищах. Разом із гранітами зустрічаються 

гнейси, кварцити й польовий шпат. 

Миколаївщина має великі запаси будівельних 

матеріалів: каменю будівельного понад                     

627 млн. м , гранітів із широкою гамою 

кольорів і високих декоративних якостей 51,3 

млн. м , цементної сировини 60,7 млн. тонн, глиняно-черепичного сировини 

48,1 млн. м , піску будівельного 123,7 млн. тонн. Промислове значення мають 

також покладу вапняків 16,4млн. тонн, каоліну 113,6 млн. м                  і т.п.  

Загальна площа лісового фонду досягає 

70 тис. га, у тому числі покритих лісом 38 

тис. га. Лісистість території становить понад 

1,5%. Рекреаційний потенціал 
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Миколаївщини ще не оцінений по достоїнству: морські піщані пляжі довжиною 

більше 70 км, мальовничі ландшафти берегів Південного Бугу й численних 

водоймищ, джерела мінеральної води з 

м  експлуатаційними покладами до 1,0 тис. 

у добу, геологічні запаси лікувальних 

грязей Тилигульського й Бейкушанского 

лиманів із запасами понад 2 млн. м .  

По території області протікає 85 річок, 

які відносяться до басейнів Південного Бугу 

й Дніпра. Основна водна артерія області - 

Південний Буг, що займає третє місце серед 

українських річок за своїми розмірами, 

довжиною 257 км у межах області. Друга по довжині ріка області - Інгул (179 

км), впадає в Південний Буг у межах Миколаєва. До великих рік також 

відноситься Інгулець (96 км у межах області)- права притока Дніпра. [4] 

РРооссллиинннниийй  ттаа  ттвваарриинннниийй  ссввіітт  

Загальна площа лісів Миколаївської області становить 127,4 тис. 

га. Особливо цінними є лісові масиви та урочища 

природно-заповідного фонду, які виконують 

санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції. Хоча по 

площі зайнятої лісами область посідає лише 

передостаннє місце в Україні (2,3% території 

області), на Миколаївщині нараховується 14 

значних лісових масивів, переважно дібров. До 

головних порід лісів Миколаївської області 

відносять дуб, сосну, акацію білу, тополю.  

З метою охорони лісів від пожеж проведено влаштування 

протипожежних смуг, догляд за мінсмугами та протипожежними розривами, 

здійснюються протипожежні рейди. 
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Захист лісів від шкідників та хвороб 

забезпечується переважно біологічними 

препаратами. Проводиться поточне 

лісопатологічне обстеження. 

До основних заходів, спрямованих на 

відтворення диких тварин, відносяться 

заготівля кормів та викладка їх у зимовий період в лісових угіддях. 

Серед тварин та рослин області є рідкісні, ендемічні та зникаючі, занесені 

до Червоної книги України та Регіонального червоного списку. До них 

відносяться унікальні рослинні угруповання 

рослин (тюльпан південнобузький, ковила 

Лессінга, ковила волосиста, ковила українська, 

ковила Граффа, ковила шорстка, бpандушка 

pізнокольоpова, каpагана скіфська, астрагал 

шерстисто квітковий, півник понтичний, 

шафpан сітчастий, шоломниця весняна, сон 

чоpніючий тощо), представники риб, комах, 

земноводних, плазунів, птахів, ссавців. Їх 

використання здійснюється для наукових цілей 

за спеціальними дозволами. [4] 

  

ММоожжллииввооссттіі  ввииккооррииссттаанннняя  ззаассооббіівв  ммооббііллььннооггоо  ззвв’’яяззккуу  ннаа  ммаарршшррууттіі  

Весь район подорожі має покриття сотового мобільного зв’язку UA Astelit, 

Kyivstar, Beeline, МТС. Якісний зв'язок діє практично по всьому маршруту, 

тільки чутку гірше у ярах та балках. 

 

ВВііддооммооссттіі  ппрроо  ххааррааккттеерр  ппооккррииттттяя  ттаа  ссттаанн  ддоорріігг,,    

ііннттееннссииввннііссттьь  ррууххуу  ттррааннссппооррттуу  

В межах Миколаївської області стан автомобільних доріг поганий. Головні 

дороги в Херсонській області мають гарну якість. Дороги які прокладені до 
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віддалених сіл, як правило, сильно розбиті і для швидкісного руху непридатні. 

Ґрунтові дороги місцями роз’їжжені автомобілями (особливо після дощів), або 

поросли рослинністю.  

 

ТТууррииссттссььккаа  ххааррааккттееррииссттииккаа  ррааййооннуу  

Південь Миколаївської області та північний захід Херсонської – дуже 

зручна місцевість для проведення велопоходів. Вона дуже густонаселена, тому 

не виникає проблем з поповненням запасів харчів, води та медикаментів.  

Особливість регіону – невеликі перепади висоти. Тому походи не 

викликають надмірних зусиль. Це дає можливість проводити ступеневі 

велопоходи, а також походи 1 та 2 категорії складності. Можливе і проведення 

пішохідних походів, але з в зв’язку з малою залісеністю – це не дуже цікаво. 

В багатьох селах можна побачити пам’ятники героям-визволителям і 

навіть відвідати екскурсії в місцевих музеях. 

Дороги переважно знаходяться в розбитому стані. Покриття вже давно 

застаріло і перетворилося на купу каміння. Особливо ділянки на стику  

областей. Якість доріг в Херсонській області краще ніж в Миколаївській. Траси 

– дуже переповнені машинами, особливо вантажними, тому вздовж них краще 

маршрут не планувати. 

Проблем із забором води не було протягом всього маршруту. Воду можна 

набирати в колодязях місцевих селищ та на маяках. 
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день 1 

м. Миколаїв – Гадюча балка 
 

д а т а  ш л я х  Х о д о в и й  ч а с  К л і м а т и ч н і  у м о в и  

24.03 28 км 2:16 
 

 

 
Ґрунтові дороги - 7,11 км  
Асфальтовані дороги - 15,77 км  
Бита асфальтова дорога - 0,39 км 
Пісок - 4,73 км 

Підвищення рельєфу: +80,9 м 
Зниження рельєфу: -96,3 м 

 

 

 
 

Наша стартова «база» знаходиться біля самого масиву 

«Балабанівський ліс» (будинок № 2 по вул. Уборевіча). 

Завантажуємо велосипеди (Ф-1) та о 14:45 - стартуємо. Через одну 

хвилину ми на так званій «портовій» дорозі, що веде до порту 
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«Октябрський» (а тепер ще і повз термінал «Ніка-Тера»), 10 хвилин 

руху по хорошому асфальту і через 2,5 км ми біля воріт порту. За 

будівлею ООО «Югэлеватор» повертаємо ліворуч, перетаскуємо 

велосипеди через залізничну колію (Ф-2) і далі рухаємось 

ґрунтовою дорогою в об’їзд порту, ще 10 хвилин вздовж залізниці 

(Ф-3). Через 1,9 км (від переїзду залізниці) повертаємо ліворуч на 

дорогу, що веде повз кар’єр (можна було продовжувати їхати і 

вздовж залізниці, але там дорога гірша - рихлий пісок). Через 10 хв. 

(від повороту) ми виїжджаємо на бетонну дорогу біля дачних 

кооперативів (Ф-4). Їдемо по бетонці 3 хвилини (0.39 км) і 

звертаємо на ґрунтову дорогу ліворуч (одразу за ТП), яка приводить 

нас в садівницьке товариство «Лиман». За 4 хвилини перетинаємо 

його, і праворуч виїжджаємо за його межі на насип залізниці. Далі 

їдемо стежкою вздовж залізниці 3 хвилини (0,49 км), а потім 

повертаємо ліворуч. По хорошій дорозі об’їжджаємо кладовище і 

виїжджаємо на асфальт, їдемо асфальтом 500 м на схід до місця де 

його перетинає ЛЕП, далі повертаємо праворуч і їдемо піщаною 

дорогою - весь час приходиться працювати перемикачами 

швидкостей. Так рухаємось 11 хвилин і виїжджаємо на розвилку за 

кар’єром. Повертаємо ліворуч і через 1 хв. ми на розвилці ЛЕП біля 

лісосмуги (1 година чистого ходового часу від стартової бази). 

Повертаємо праворуч і їдемо ще 6 хвилин до асфальту, що веде до 

Миколаївського глиноземного заводу - МГЗ (Ф-5). Їдемо цим 

асфальтом в зворотному напрямі і через дві хвилини (0,35 км) ми на 

трасі Миколаїв-Лимани. Рухаємось нею в бік Лиманів (південний 

напрям), проїжджаємо (через 5 хв.) поворот на с. Прибузьке і ще 
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через 7 хвилин поворот на шламосховище МГЗ, звідси вже видно 

околицю села. Через 20 хвилин ми в центрі Лиман біля пам’ятника 

визволителям (Ф-6). Їдемо по трасі ще 10 хвилин до розгалуження 

доріг. Ліва веде на с. Станіслав, а ми повертаємо праворуч на село 

Лупарево та дачі. За дачними масивами асфальт спускається до 

Південного Бугу, де знаходиться інтернат для психічно хворих. Не 

доїжджаючи інтернату (дві години чистого ходового часу від виїзду 

з бази) повертаємо ліворуч на ґрунтову дорогу, яка через поля веде 

до нижнього Хаблівського маяку (південний напрям). Через                     

14 хвилин (від повороту 1,26 км) зупиняємось у воріт маяка (Ф-7) і 

набираємо у сторожа воду. Ще через 8 хвилин ми на схилах Гадючої 

балки. Спускаємось в балку і неподалік від берега річки знаходимо 

затишний куточок, вкритий від вітру, де і розбиваємо табір (Ф-8). 

Дров багато. На ночівлю зупинилися о 18:30. 
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день 2 

Гадюча балка - с. Кізомис 
 

д а т а  ш л я х  Х о д о в и й  ч а с  К л і м а т и ч н і  у м о в и  

25.03 37,42 км 2:49 
 

Ґрунтові дороги - 17,54  км  
Асфальтовані дороги - 18,9 км  
Пісок - 0,8 км 

Підвищення рельєфу: +205 м 
Зниження рельєфу: -206 м 

 

 
 

Виїжджаємо на маршрут о 9:40. 

З місця ночівлі повертаємось на дорогу, повертаємо праворуч і 

стрімко піднімаємось на лівий борт Гадючої балки. Далі по ґрунтовій 

дорозі вздовж берегу лиману об’їжджаємо наступну балку і через                

2,24 км (від місця ночівлі) ми на розвилці біля поля (Ф-9). Повертаємо 

ліворуч і цією дорогою об’їжджаємо верхів’я наступних коротких, але 
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глибоких та вузьких балок. Через 32 хв. під’їжджаємо до польового 

стану. Дорога відходить від берега, щоб оминути два відносно довгих 

яра. Оминаємо їх за 11 хв. і прямуємо далі хорошою дорогою на схід 

через поле (дорога, що йде вздовж берега дуже погана). Ще через                 

11 хв. проїжджаємо повз ферму і ще через 2 хв. ми на трасі «Миколаїв-

Станіслав». Затяжний спуск виводить нас на дамбу, що відділяє 

велику затоку від основного лиману (Ф-10). Декілька хвилин і ми і 

центрі села (Ф-11) (від місця ночівлі - 14,14 км, 1 год.04 хв. чистого 

ходового часу). За 12 хв. виїжджаємо з села. Починається не стрімкий, 

але затяжний підйом. Далі по рівному і за 14 хв. проїжджаємо повз 

вказівник на Станіслав (Ф-12). За 12 хв. виїжджаємо за село і одразу 

ж, через 2 хв., вже починається с. Широка Балка. Затяжний і відносно 

стрімкий спуск, а потім такий же підйом. За 10 хв. проїжджаємо 

Широку Балку і ще 10 хв. їдемо до с. Софіївка (28 км від початку дня) 

(Ф-13). Їдемо по краю села 5 хв. і на останній вулиці повертаємо вбік 

лиману. Далі ще 15 хв. їдемо берегом поганою ґрунтовою дорогою до 

піщаного обриву, тут дорога повертає ліворуч і стрімко піднімається 

до поля (Ф-14). Повертаємо праворуч і їдемо ґрунтовою дорогою 

через поля ще 15 хв. до одиноких зруйнованих будинків. Через 5 хв. 

(від будинків) впираємося в високу загорожу. Об’їжджаємо її ліворуч і 

ми на кінцевій зупинці автобусу в с. Кізомис. Спускаємось 

асфальтовою дорогою в бік бази відпочинку і не доїжджаючи до 

центрального входу, повертаємо ліворуч і ґрунтовою дорогою їдемо 

до затоки повз навігаційний знак. На березі оз. Дідове зупиняємось на 

ночівлю о 17:30. (Ф-15) Дров багато, є обладнані кострища, воду 

набирали в селі. О 19:00 пішов дощ. 
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день 3 

ДНЮВАННЯ 

д а т а  ш л я х  Х о д о в и й  ч а с  К л і м а т и ч н і  
у м о в и  

26.03 ----- ----- 

 
 

день 4 

с. Кізомис - с. Радянське 
 

д а т а  ш л я х  Х о д о в и й  ч а с  К л і м а т и ч н і  
у м о в и  

27.03 39,8 км 2:50 
       

Ґрунтові дороги - 7,77 км  
Асфальтовані дороги - 32,03 км  

Підвищення рельєфу: +114 м 
Зниження рельєфу: -77,3 м 

 

 

Виїжджаємо на маршрут о 8:50 год. 
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З місця ночівлі повертаємось на кінцеву зупинку автобусу (3 хвилини) і 

далі їдемо асфальтом на північ. Через 2 хв. розвилка: ліворуч дорога на                  

с. Новодмитрівка та Томина Балка (наш запасний варіант), оскільки у нас все 

в порядку, ми прямуємо далі основним варіантом і через 10 хв. 

фотографуємось біля пам’ятника в центрі села (Ф-16). Ще через 10 хв. 

проїжджаємо автобусну зупинку в с. Велетенське (села так зрослись, що межи 

між ними не видно), виїжджаємо з села і 12 хв. їдемо асфальтованою дорогою 

до повороту на с. Білозерка. Повертаємо ліворуч і через 2 хв. проїжджаємо 

невеличкий населений пункт Ромашкове. Проїжджаємо його за 2 хв. і вже 

через 3 хв. перетинаємо канал і виїжджаємо на околицю районного центру 

Білозерка. Їдемо населеним пунктом до кільця, на якому встановлений 

пам’ятник у вигляді БТРу. По кільцю повертаємо ліворуч і зупиняємось 

навпроти базару (поруч є магазини та аптека) (Ф-17). Закупаємо хліб та цукор 

(з місця ночівлі проїхали 15,23 км за 55 хв.). Прямуємо далі асфальтовою 

дорогою ще 17 хв. до повороту на с. Надеждівка, ще через 20 хв. руху (в тому 

числі спуск та поворот праворуч) проїжджаємо повз поворот на невелике село 

Зорівка (Ф-18). Рухаємось далі, долаємо невеличкий підйом і через 13 хв. 

в’їжджаємо в с. Надеждівка. Через 4 хв. ми вже в центрі села і 

фотографуємось біля пам’ятника (Ф-19). Швидко виїжджаємо за село і в 

першій лісосмузі повертаємо ліворуч. Проїжджаємо ще пів кілометра і 

зупиняємось на обід (з місця ночівлі проїхали 30,74 км за 2 год. 07 хв.).  

Починається дрібний дощ. Після обіду їдемо тією ж ґрунтовою дорогою              

(Ф-20) і через 4 хв. зліва бачимо залишки ставка, а праворуч починається 

канал. Ще через 17 хв. доїжджаємо до великого каналу, перетинаємо його і 

повертаємо праворуч. Через 3 хв. ми вже на околиці с. Радянське. Набираємо 

воду і об’їжджаємо село з півдня. Через 5 хв. ми на асфальтовій дорозі. Їдемо 

нею на північ до перехрестя, повертаємо ліворуч, а ще через 2 хв., за 

підстанцією, повертаємо праворуч і їдемо вздовж лісосмуги ще 10 хв. і о 17:30 

зупиняємось на ночівлю (Ф-21). Дров багато. 
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день 5 

с. Радянське - с. Прибузьке 

 

д а т а  ш л я х  Х о д о в и й  ч а с  К л і м а т и ч н і  у м о в и  

28.03 29,36 км 2:40 
       

Ґрунтові дороги - 10,4 км  
Асфальтовані дороги - 14,79 км  
Розмита дорога - 4,17 км 

Підвищення рельєфу: +30,8 м 
Зниження рельєфу: -27,7 м 

 

 

Виїжджаємо на маршрут о 10:30. 

Оскільки всю ніч та вранці йде дощ, то виїзд пізній. З місця ночівлі 

прямуємо ґрунтовою дорогою вздовж поля, яку дощ перетворив на суцільне 

багно - за 10 хв. змогли проїхати лише 1,3 км. Переїжджаємо канал і довго 

чистимо велосипеди (Ф-22). Повертаємо ліворуч і далі їдемо вздовж каналу. 
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Дорога трохи ліпша, але не набагато. Ще через 10 хв. повертаємо на північ, 

знов чистимо велосипеди (Ф-23) і прямуємо далі по дорозі, що проходить 

насипом прямо над каналом і тому трохи сухіша. Нею ще через 10 хв. 

виїжджаємо на покращену ґрунтову дорогу. Знов чистимо велосипеди і цією 

дорогою прямуємо на захід повз с. Солдатське, що видно праворуч (Ф-24). 

Через 22 хв. руху по ґрунтовій дорозі ми біля с. Правдіне (Ф-25). Їдемо 

околицею села ще 5 хв. і виїжджаємо на асфальт, який прийшов з                                

с. Радянське. Ще 12 хв. їдемо вздовж південної, а потім західної околиці села. 

Асфальтова дорога, що прямує в західному напрямку, веде в с. Кірове, в яке 

попадаємо проїхавши ще 8 км (з місця ночівлі їхали 1 год. 47 хв. і подолали  

20 км) (Ф-26). Їдемо околицею Кірове і по слідах від асфальту повертаємо на 

північ. Ще через 7 хв. праворуч с. Нова Зоря, яке минаємо за 4 хв. дорога стає 

ґрязнуватою і через 11 хв. повертає на схід та стає суцільною багнюкою. 

Вирішуємо скористатися шляхом, який накатали машини прямо біля каналу. 

Прямуємо автомобільним слідом ще 7 хв. і повертаємо на північ. Далі їдемо 

ґрунтовою дорогою до зруйнованої ферми. Далі дорога знов стає 

неподоланою, тому їдемо через ферму по бетонних плитах і через 7 хв. 

попадаємо в с. Прибузьке. Набираємо воду, купуємо хліб і по південній 

заасфальтованій вулиці виїжджаємо за село (Ф-27). Набираємо води і 

прямуємо в східному напрямі до найближчої лісосмуги, де о 18:45 

зупиняємось на ночівлю. Дров достатньо.  
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день 6 

с. Прибузьке - м. Миколаїв 

д а т а  ш л я х  Х о д о в и й  ч а с  К л і м а т и ч н і  у м о в и  

29.03 15,3 км 1:40 
 

Ґрунтові дороги - 11,86 км  
Асфальтовані дороги - 3,44 км  

Підвищення рельєфу: +24,5 м 
Зниження рельєфу: -46,6 м 

 

 

Виїжджаємо на маршрут о 9:30. 

Вночі та вранці мороз та дуже сильний північний вітер. З місця ночівлі 

(Ф-28) швидко повертаємось до с. Прибузьке і їдемо по самій східній вулиці 

на північ. Одразу за селом невеличка ділянка бетонних пліт (Ф-29), а потім 

звичайна ґрунтовка. В лице дме сильний вітер, їхати важко, особливо коли 

дорога йде прямо над каналом, тому намагаємось їхати так, щоб ховатися від 



 

- 25 - 

 

вітру за лісосмугою. За 37 хв. змогли проїхати лише 5 км. Далі повертаємо на 

захід і їхати стає трохи легше (Ф-30) (ті ж 5 км проїхали за 9 хв.). Знов 

повертаємо на північ і через 14 хв. (їхати зовсім важко, адже лісосмуга 

лишилася з заходу і зовсім не прикриває від вітру) виїжджаємо на добре 

накатану ґрунтову дорогу. Їдемо нею 13 хв. до потрійної розвилки (Ф-31). 

Далі прямуємо середньою дорогою (північно-західний напрям) і попереду 

бачимо околицю с. Балабанівка (входить в м. Миколаїв). Через 8 хв. (від 

розвилки) в’їжджаємо в м. Миколаїв (Ф-32). Ще через 17 хв. доїжджаємо до 

лісового масиву «Балабанівка» - місця наших постійних тренувань. 

Промайнула думка, що бачили в поході гарні місця, але наш Балабанівський 

ліс - кращий. О 11:20 - ми повернулися на базу (Ф-33). 
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                                Ф-1: збираємось на маршрут 
 

 
                          Ф-2: звернули з портовської дороги 
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               Ф-3: прямуємо в об’їзд порту вздовж залізниці 

 
Ф-4: перед виїздом на бетонку                                                    

(околиця с. Стара Галіцинівка) 
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               Ф-5: виїжджаємо на асфальт, що веде до МГЗ 

 
                      Ф-6: пам’ятник біля школи в с. Лимани 
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           Ф-7: зупинка біля нижнього Хаблівського маяку 

 
                                  Ф-8: бівак №1 (Гадюча балка) 
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                                        Ф-9: розвилка у поля 

 
       Ф-10: на березі Дніпровського лиману                                

(навпроти оз. Солонець) 
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                                      Ф-11: в с. Олександрівка 

 
                        Ф-12: проїжджаємо повз с. Станіслав 
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                                Ф-13: на околиці с. Софіївка 

 
            Ф-14: підйом від лиману до поля (за с. Софіївка) 
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                   Ф-15: бівак № 2,3 (на березі оз. Дідове) 

 
                                     Ф-16: в центрі с. Кізомис 
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                                    Ф-17: поворот в с. Білозерка 

 
                            Ф-18: повернули на с. Надеждівка 
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                                Ф-19: в центрі с. Надеждівка 

 
      Ф-20: на шляху до с. Радянське (пішов дрібний дощ) 
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                        Ф 21: бівак №4 (навпроти с. Радянське) 

 
                     Ф-22: чистимо велосипеди за каналом 
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 Ф-23: чистка велосипедів перед виїздом на                       

канал в районі   с. Солдатське 

 
                           Ф-24: проїжджаємо с. Солдатське 
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                                Ф-25: на околиці с. Правдине 

 
                                 Ф-26: на околиці с. Кірове 
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                                 Ф-27: за селом Прибузьке 

 
                          Ф-28: бівак № 5 (за с. Прибузьке) 
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                                Ф-29: ділянка бетонних плит  

 
           Ф-30: прямуємо на Захід від Інгулецького каналу 
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          Ф-31: на потрійній розвилці при в’їзді в Жовтневе 

 
Ф-32: на вул. Тернопільська с. Балабанівка                             

(входить в м. Миколаїв) 
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            Ф-33: повернення на «базу» 
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Проїхали 150 км (з них 68 км ґрунтових доріг, 82 км автодоріг). Маршрут 

за складностями, тривалістю та протяжністю відповідає походу 3 ступеню 

складності.  

Маршрут група пройшла повністю, без травм та захворювань; спортивна 

та навчальні завдання виконані. Ніяких позаштатних ситуацій під час походу не 

виникало, група пройшла маршрут відповідно до заявленного графіку руху. 

Для подолання окремих ділянок ґрунтових доріг учасникам потрібно мати 

відповідну фізичну й технічну підготовку.  

Пізнавальна цінність цього маршруту полягає в тому, що він проходив по 

чудовим, мальовничим місцям Миколаївщини та Херсонщини, що має неабияке 

значення для виховання підлітків, адже саме завдяки цьому походу гуртківці 

мали можливість ознайомитися з рідним краєм.  

Незатяжні підйоми та спуски, поступове зростання фізичних навантажень, 

денні переходи без перевантажень, наявність дров і води на всьому маршруті, 

роблять маршрут привабливим для підлітків. 

Картографічний матеріал добре відображає реальну ситуацію на 

місцевості. Дозволяє туристам успішно самостійно орієнтуватися у просторі, 

вдало пропонувати правильні напрямки руху. 

Для даного походу можна зменшити кількість взятих з собою продуктів 

харчування, бо є можливість їх поповнення у магазинах населений пунктів, що 

відвідуються на  маршруті.  

Вибір маршруту був вдалим: пересування по зручних грунтових та 

асфальтових  дорогах вторинного значення, завантаження транспортом яких 

було мінімальним. 

Психологічний клімат в групі був добрий. Всі повернулись з бажанням 

наступного разу здійснити похід І категорії складності. 

Що стосується проходження маршруту, то групам, що бажають зробити 

похід по даному маршруту можна порекомендувати: 

- щоб уникнути сюрпризів від погоди необхідно заздалегідь поцікавитися  

прогнозом погоди на строки проведення походу, але навіть при 
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сприятливому прогнозі, бажано, мати із собою волого захисний одяг та взуття;   

- ретельно підбирати спорядження, особливо простежити стан 

велосипедів, взяти запасні камери та все необхідне для їхнього ремонту; 

- необхідно запастися більшою кількістю ємностей для води, щоб 

скоротити кількість ходінь за водою, адже воду часто брали в населених пунктах 

у людей; 

- цей маршрут краще проходити влітку, адже весною або восени можливі 

сильні дощі, що призведе до проблематичного пересування по ґрунтовим 

дорогам; 

В усіх тактичних рішеннях головним стояло вирішення питання 

забезпечення безпеки групи та дотримання вимог Правил спортивних походів. 

 

Спорядження 

Учасники групи використовували велосипеди фірми «Gіant», що значно 

полегшило пересування, велорюкзаки фірми «Travel extremе», які дуже зручні у 

використанні. Палатки в нас було дві: одна фірми «Miron», друга Kemping 

«Solid». Намети Мирона , які незамінні, на наш погляд, в пішохідному поході, не 

дуже зручні для вело походу, значно зручніша виявилась друга палатка, оскільки 

з деякими зусиллями в тамбурі можна сховати велосипеди. 

Для проходження даного маршруту спеціального обладнання або 

інвентарю не потрібно. Обов’язково необхідно мати велосипедні шоломи та 

запасні тормозні колодки.  
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Комплектація ремонтного набору 
 

 

- шестигранники S2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 

- ключі рожкові S8; 9; 10; 15; 21; 24; 32 

- ключі конусні S13; 15;  

- надфіль 

- шило 

- плоскогубці  

- ключ спицевий 

- бортовка 

- пінцет малий 

- викрутки (+; -) 

- дріт мідний  

- стрічка ізоляційна 

- ганчірки 

- трос гальмівний 

- трос заднього перемикача 

- насос універсальний (2 шт.) 

- нитки, голки 

- шнур міцний D 2 – 4 мм (15 м) 

- клей універсальний  

- мастило для ланцюга 

 

 

запасні частини та матеріали: 

 

- камери (2 шт.) 

- покришка  

- кульки: D 6,3 – 6 шт. 

- кульки: D 5 – 6 шт. 

- кульки: D 4 – 3 шт.  

- кульки: D 3,175 – 15 шт. 

- латки: D 1,5 см. – 3 – 5 шт. 

- латки: 1,5 × 2,5 см. – 2 шт. 

- ковпачки для камери  

- колодки гальмівні  – 2 шт.  
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Комплектація медичної аптечки 

1. Спирт медичний - 200 мл. 

2. Бинти широкі 7*14 - 2 шт. 

3. Бинти середні 5*10 - 2 шт. 

4. Вата – 1 шт. 

5. Нашатирний спирт - 1 шт. 

6. Перекис водню 3% 100 - 1 шт. 

7. Розчин йоду 5% - 1 шт. 

8. Валідол № 10- 2 блістера. 

9. Р-н бр. зелені - 1 шт. 

10. Анальгін № 10 - 2 блістера. 

11. Жгут - 1 шт. 

12. Но-шпа № 10– 2 блістера. 

13. Аспірин № 10 - 2 блістера 

14. Стрептоцид № 10- 2 блістера 

15. Валеріана № 10 - 1 блістер. 

16. Спазмалгон № 10 - 2 блістера 

17. Еластичний бинт - 2 шт. 

18. Корвалмент № 10 - 1 блістер 

19. Мазь “Фіналгон” - 1 туб. 

20. Мазь «Діп риліф» - 1 туб. 

21. Вугілля активоване - 5 блістерів. 

22. Цитрамон № 6 - 3 блістера 

23. Термометр медичний - 1 шт. 

24.  Піпетка мед.-1 шт. 

25. Пластир 2*500 - 2 рул. 

26. Ампіцилін - 2 блістера. 

27. Бинт стерильний 5№10 - 2 шт. 

28.  Борна кислота -1 упак. 

29.  Пластир бактерицидний 2,3*7,2 - 15 шт. 
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