


Хмельницька обласна громадська
організація Спелеологічний клуб (ХСК)
“Атлантида” була створений 24 липня 2006 як
некомерційна організація, основною метою якої
є об'єднання людей, зацікавлених у розвитку
спелеології і спелеотуризму для розвідки,
вивчення й охорони печер, популяризації
здорового способу життя та зеленого туризму



№
Дати 

проведення
Керівництво Напрям роботи

Результати
роботи

1.
28.03.2013–
30.03.2013

Щербицький А.П.;
Журавель О.В.;
Сахарова Є.В.  

Копка та 
розширення 

ходів

Розширено проходи в печері на
р-ні “Соборності”

2.
06.04.2013–
07.04.2013

Щербицький А.П.;
Журавель О.В.;
Сахарова Є.В;
Рідуш Б.Т.  

Палеогеогра-
фічна

Знайдено скелет бурого ведмедя
в залі “Копілка”

3.
01.05.2013–
12.05.2013

Степанець А.І.
Копка та 

розширення 
ходів

Розширено шурфи для проходів.
Відкрито новий район
“Пасхальний”

4.
24.06.2013–
30.06.2013

Куприч П.П.
Степанець А.І. Топозйомка

Проведено нову топозйомку
привхідних р-нів, р-ну Динамо,
Соборності (частково),
Пасхальному, центральній
магістралі (частково).

5.
10.09.2013-
15.09.2013

Степанець А.І.
Копка та 

розширення 
ходів

Відкриття нового р-ну “В честь
мене”, наступний за р-ном
“Соборності”.

Перелік основних експедицій в печері 
“Атлантида” у 2013 році



Перших дві експедиція (28-30.03.2013; 06-07.04.2013)
здійснені під керівництвом О.П. Щербицького та учасників
відділу туризму та краєзнавства Київського Палацу дітей та
юнацтва під керівництвом Журавель О.В., а також
Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
на чолі з Рідушем Б.Т. Основне завдання експедицій
полягало в розширенні й облаштуванні проходів привхідної
частини нового району “Соборності”, які ускладнювали й
уповільнювали проходження спелеологів в глиб печери для
подальшого її вивчення та проведення досліджень. Під час
спелеоробіт на р-ні “Соборності” О. Сахаровою розкопано
скелет бурого ведмедя (Ursus arctos) в одному з шурфів залу
“Копілка”. Це перша велика цінна палеонтологічна знахідка в
“Атлантиді”. За подальші дослідження взявся Чернівецький
національний університет ім. Ю. Федьковича під
керівництвом Б. Рідуша. Дослідження та вивчення тривають.





Друга хвиля цьогорічних відкриттів припала
на наступну експедицію, що тривала у період з 01-
12.05.2013 р. Керівником експедиції було призначено
Степенця А.І. Також до робіт залучені діти з відділу
туризму й краєзнавства Київського Палацу дітей та
юнацтва, котрих очолила Журавель О.В. й студенти
зі Східноєвропейського національного університету
ім. Лесі Українки (м. Луцьк).

В ході експедиції здійснено збір глини в
розкопі знайденого скелета бурого ведмедя;
проведено копку у “Гроті Кристалів”, залі
“Білосніжка”, “Чортів хвіст”, “Копілка”.
Організовано рекогносцировку далеких районів
печери “Малишка Киянка” та копку центральної
магістралі печери. Здійснено інженерні роботи з
благоустрою, забезпечення безпеки входу та
облаштування понору “Абра-Кадабра”



Результатом спелеоробіт у печері “Атлантида” було
відкрито 03.05.2013р. та пройдено новий район, що дістав
назву “Пасхальний” – представлений трьома залами нижніх
поверхів та розгалуженими лабіринтами верхніх поверхів.





Третя топографічна експедиція проходила
24-30.06.2013 р. Керівництво покладено на
Куприча П., Степанця А. та Снігура В. За час
проведення топозйомки було складено карту
нововідкритих районів “Соборності”,
“Пасхального”, всієї привхідної частини печери та
частково центральної магістралі. Відзняті місця в
печері оцифровано в 3D форматі. Топозйомка
триває, незавершені роботи переносяться на
наступну топографічну експедицію.







Перспективами на наступний 2014 рік є завершення
топозйомки печери “Атлантида” й “Малишка Киянка”,
вивчення кристалів, печерних відкладів та виявлення
похованих пустот, дослідження нових районів. В південному
схилі гіпсової лінзи розпочато копку лисячої нори, котра
вивела у карстовий лабіринт, роботи тривають.

Найголовнішим завданням ХСК “Атлантида” ставить
вихід в основний гіпсовий масив з привхідної частини
лабіринтових ходів печери. Актуальним питанням лишається
поповнення клубу новими членами та підвищення кваліфікації
основного кадрового складу. Участь клубу в експедиціях по
проходженню вертикальних полостей. Запровадження клубної
програми “кіндер-спелео”, суть якої полягає в залученні малих
дітей до заняття й вивчення основ спелеологічної діяльності.

Висновки та перспективи подальшої роботи



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!
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