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Історія дослідження печери Ювілейна 

Під час поїздки в Польщу Ю.Зімельс знайшов в бібліотеці Краківського спелеолога Градзінського Р. книгу 
1911 року видання, геолога Адама Малицького «Kras Gipsowy Podola Poklickiego» зошит 18, в якій був 
опис екскурсійної печери біля с. Сапогів. Після опитування місцевих жителів визначили понор, в якому 
знаходився вхід в печеру. Незважаючи на велетенську працю і великі труднощі (понор був засипаний 
битим склом, вапном, скотомогильником затоплювався талою та дощовою водою, прокопали декілька 
десятків метрів) печеру не відкопали (хоча далі і йщов хід з просвітом та тягою.  

 
Тоді, під час 16-тої експедиції Тернопільського спелеоклубу «Поділля» в 1969 році, вирішили копати в 
сусідньому понорі і за 20-ть хвилин відкрили вхід в печеру, яку назвали на честь 50-ти років Радянської 
влади «Ювілейна». Учасники експедиції під керівництвом Ю.Зімельса виконали топографічну зйомку 
1120 метрів ходів. Під час дослідження слідів відвідування печери людьми виявлено не було.  
 
В 27-й експедиції Тернопільського спелеоклубу «Поділля» було відкопано і досліджено нові ходи і 
довжина лабіринту досягла 1500 метрів. Більшу частину по пошуку нових ходів проводили спелеологи 
Київського філіалу спелеоклубу «Поділля». 
 
Розпорядженням Ради Міністрів України від 02.08.71 №611-р. печері Ювілейна надано статус - Геологічна 
пам'ятка природи загальнодержавного значення.  
 
Під час перезйомки печери в 2005-2006 року (ТМГО «Клуб спелеологів «Поділля», спелеоклуб «Ursus 
spelaeus» Карловац, Хорватія, спелеоклуб «Spelunka» Вепрінац, Хорватія, спелеоклуб «Estavela» Кастав, 
Хорватія, довжина печери склала 1623 м. 
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Роботи в печері періодично проводяться ТМГО «Клуб спелеологів «Поділля» м.Тернополя. 
Остання хронологія проведення робочих виїздів. 

• Травень 2009 – роботи по облаштуванню входу в печеру; 
• Травень 2009 – продовження робіт по облаштуванню входу; 
• Червень 2009 – розкопка висипок на південному борті печери; 
• Липень 2009 - розкопка висипок на південному борті печери; 
• Червень 2019 - пробна розкопка висипки на південному борті печери, оцінка ситуації для 

проведення робіт; 
• Липень 2019 – розкопки та інженерні роботи на південному борті печери; 
• Липень 2020 - розкопки та інженерні роботи на південному борті печери. 


