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ПЕРСПЕКТИВИ РЕКРЕАЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ  
ПІВДЕННОГО БУГУ В МЕЖАХ НЕМИРІВСЬКОГО РАЙОНУ 

 
Ситник О.І., доцент кафедри географії та методики її навчання 

Слободянюк Ю.В., студент VI курсу 
 

Туристично-рекреаційна діяльність, набуваючи рис масового 
соціально-економічного явища, відіграє важливу роль у регіональному 
розвитку [6]. Зважаючи на кризову ситуацію в світі загалом та в Україні, 
зокрема, велика кількість людей віддає перевагу відпочинку недалеко від 
місця свого проживання. Якість такого відпочинку залежить від 
рекреаційного потенціалу території. Як відомо, однією з найважливіших 
складових рекреаційних ресурсів, є гідрологічна мережа. Тому, розвиток 
туризму, що передбачає використання різноманітних водойм, потребує 
фактичного вивчення водних рекреаційно-туристичних ресурсів та 
розуміння їх сутності [4]. 

Аналіз останніх досліджень. Питання рекреаційно-туристичного 
використання річок у різних регіонах України все більше привертає увагу 
науковців. Проте результати досліджень носять загальний характер і, 
переважно, на регіональному рівні. Зокрема, дослідження рекреаційних 
ресурсів річок здійснювали такі вчені, як Бейдик О. О [1], Фоменко Н.В. 
[5], Масляк П.О. [6]. Рекреаційним можливостям районного рівня увага 
практично не приділяється, хоч відпочинок у межах «своїх» регіонів є 
наймасовішими.  

Метою дослідження є вивчення можливостей використання річки 
Південний Буг з рекреаційною метою у межах Немирівського району. 

Виклад основного матеріалу.. В найпростішому значені, 
туристично-рекреаційні ресурси, це ті ресурси, що використовуються в 
туристично-рекреаційній сфері [4]. Можна виділити їх дві основні групи: 
природні та антропогенні. До природних ресурсів належать геологічні, 
орографічні, кліматичні, водні, біотичні, ландшафтні, до антропогенних – 
історичні, індустріальні, архітектурні. Також слід виділити окрему групу 
подієвих ресурсів, що пов’язані з проведенням різних культурних та 
політичних подій. 

Південний Буг є найбільшою річкою України, що тече лише на її 
території. Із 806 км загальної довжини, майже 70 км, припадає лише на 
Немирівський район [2], у межах якого, річка характеризується різкими 
змінами ширини та глибини русла. Так, поблизу с. Сокілець, через 
виходи кристалічних порід Українського щита, течія бурхлива та, 
порівняно, швидка, а біля села Зяньківці, вона набуває рис типово 
рівнинної річки. 

Наявність натуральних урочищ річища сприяють організації водних 
видів відпочинку. Температурний режим води, дозволяє пляжному 
сезону тривати понад 3 місяці, упродовж яких середня добова 
температура не опускається нижче + 15ºС [3]. Прикладами є дитячі 
табори у селах Коржівка та Сокілець. Проте, проблемою залишається 
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обмежена кількість належно облаштованих зон масового відпочинку. 
Частково, це пояснюється відсутністю піщаних пляжів. Швидкість течії та 
наявність порогів в окремих місцях створює незручності для купання. З 
іншої точки зору, пороги та виходи граніту у долині річки є додатковою 
принадою для туристів. Завдяки цьому створюються умови для одного з 
екстремальних видів спорту – сплав на туристичних катамаранах та 
рафтах і Південний Буг є другою за популярністю великою річкою, після 
Дністра, серед поціновувачів цього виду спорту. Окрему категорію 
туристів приваблює флора та фауна річки.  

З наведених фактів, стає зрозуміло, що природна привабливість 
Південного Бугу досить значна. Водойма також багата і антропогенною 
складовою рекреаційних ресурсів. На жаль, більшість цікавих для 
туриста об`єктів створені людиною в минулому. Таким є старий 
вальцевий млин в с. Сокілець, побудований на початку ХХ ст. На 
правому березі, на терасах, поблизу с. Печера, розташований 
дендропарк Болеслава Щенсни-Потоцького – історична пам’ятка XVIII 
ст., де знаходиться усипальниця Потоцьких, єдиний на Поділлі шедевр 
архітектора В’ячеслава Городецького. На тому ж скелястому березі 
стоїть дерев’яна козацька церква, один із об’єктів, що також приваблює 
туристів. 

Як зазначалось, можна виділити окрему групу так званих подієвих 
ресурсів, пов’язаних із проведенням різних культурних та політичних 
заходів. У 2007-2009 рр. на заплаві Південного Бугу, поблизу с. 
Воробіївка, проводився міжнародний етнофестиваль «Шешори». На 
жаль, місце проведення після трьох років було змінено, проте багато 
туристів і досі приїжджають на річку, захоплюючись її красою. У тому ж 
таки селі, з 2012 р. проводиться фестиваль «Скарби Поділля» 
приурочений до Дня незалежності України. 

У с. Печера з 2007 р., на березі річки, проводиться фестиваль етно- 
та рок-музики. Кілька тисяч бажаючих, щороку збираються на початку 
серпня взяти участь у вражаючому дійстві. Звичайно, це популяризує 
Південний Буг, як місце для відпочинку, створюючи чудову рекламу, 
адже у фестивалі беруть участь представники не тільки з району та 
області, а й усієї України та зарубіжжя. 

Антропогенна діяльність в минулому, сприяє проведенню водних 
видів відпочинку і зараз. Наочним прикладом є водовідвідний канал річки 
у тому ж таки с. Сокілець, де щорічно розігрується кубок України з 
техніки водного плавання.  

 Звичайно, крім природних та антропогенних ресурсів, важливим 
для рекреації є формування відповідної інфраструктури та економічні 
чинники. У цьому аспекті виявляються, як негативні, так і позитивні 
тенденції. Характерною особливістю Південного Бугу у межах 
Немирівського району є затоплення незначних площ під час повеней і 
паводків. Поблизу заплави розташовано достатньо сіл,з розгалуженою 
мережею шляхів сполучення і закладами торгівлі що дає змогу 
забезпечувати туристів певними послугами і зручностями з точки зору 
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відпочинку. Взагалі, прилеглі до Південного Бугу населені пункти, 
сприяють створенню потужної системи для розвитку туризму. Так, м. 
Немирів та смт. Брацлав мають чимало цікавих для рекреантів об’єктів. 
що пояснюється їх минулим. Завдяки багатій історії, в цих населених 
пунктах збереглися унікальні пам’ятки архітектури: в Немирові – палац 
графині Щербатової, кілька водяних млинів; в Брацлаві – маєток 
Потоцьких, Брацлавська ГЕС. Також, Брацлав є батьківщиною 
засновника хасидизму Раббі Нахмана.  

Висновок. Рекреаційна привабливість Південного Бугу в 
Немирівському районі є досить значною, як в природному, так і 
антропогенному плані,.проте, поряд з позитивними чинниками існує 
багато проблем, а саме – економічних та соціальних. Це відсутність 
програм, проектів, або неналежна їх реалізація, щодо розвитку не тільки 
туризму, а й звичайного відпочинку. Прикладом може стати реалізація 
проекту регіонального ландшафтного парку «Середнє Побужжя», але на 
сьогодні проект залишається лише на папері. Відсутність роботи змушує 
молодь виїжджати до інших населених пунктів та безпосередньо в м. 
Немирів. Тому більшість сіл занепадають, кількість жителів швидко 
зменшується. Низькі доходи населення, змушують людей постійно 
працювати, і на належний відпочинок, немає ні часу, ні ресурсів. Певною 
проблемою для розвитку санітарно-курортної діяльності на березі 
Південного Бугу є природна радіоактивність гранітів. Необхідна належна 
підтримка з боку держави з метою формування економічної 
зацікавленості місцевих підприємців у розвитку рекреаційної сфери. 
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