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Досліджено історію вивчення впливів магістральних газопроводів «Союз» та «Прогрес» на
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Исследовано историю изучения влияния магистральных газопроводов «Союз» и
«Прогресс» на окружающую среду на участке от г.Гусятина Тернопольськой области до г.
Богородчаны Ивано-Франковской областей.
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It explores the history of the study of the influence of the main gas pipelines "Soyuz" and
"Progress" on the environment in the area from Gusyatina Ternopolskoj areas to the city Bohorodchany
Ivano-Frankivsk regions.
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Актуальність проблеми. Визначення впливу магістральних газопроводів на довкілля
досліджено на території Гусятинського, Чортківського, Борщівського та Бучацького районів
Тернопільської області та Тисменицького і Богородчанського районів Івано-Франківської області,
тобто в межах Подільського Придністров’я та Прикарпаття. Такі дослідження важливі, тому що
газопроводи – техногенно небезпечні об’єкти, особливо, в умовах досить густого заселення цих
аграрних районів.
З історії досліджень. Ці терени були заселені нашими предками досить давно. Культура
розвивались тут від палеоліту до епохи трипілля. Наукові дослідження розпочались з XVII ст.
Проаналізувавши існуючу з цього питання літературу [25, 34, 39, 41-54], Л. П. Царик [36]
розпочинає огляд природничих досліджень з XVII ст., з етапу «…збору і накопичення відомостей,
отриманих у процесі картографічної зйомки території французьким військовим картографом
В. Бопланом. Вони набули неабиякої цінності в сучасних умовах, бо дають можливість порівнянь

різноманітних об'єктів з часовим інтервалом у 350 років. Генеральна мапа Поділля масштабу 1:800
000 ним була опрацьована у 1650 році...» [36, с. 18].
Виклад основного матеріалу. З 1772 р. і до 1918 р. досліджувана територія, як і вся Західна
Україна (дор. Збруча на сході), знаходилась у складі Австро-Угорщини. Тому серед дослідників
найбільше австрійських вчених, до яких із середини XIX ст. приєднуються польські, а згодом
російські та українські природознавці. В кінці XVIII ст. квартирмейстером Австрійської армії
проведені топографічні зйомки для військових потреб півдня Поділля у масштабах 1 : 25 000,
1 : 28 800 і 1 : 75 000 з детальним зображенням елементів земної поверхні, доріг, лісів, лук,
пасовиськ, що дає уяву про особливості природокористування та господарську освоєність
території. Ці карти і зараз зберігаються у Віденському військовому архіві. М. Я. Сивий і В. М. Кітура
[32] вказують, що після відкриття у 1819 р. Кременецького ліцею почались геологічні дослідження
Поділля і Волині (Г. Я. Яковецький, 1827-1830 рр.). У 1830 р. Е. Ейхвальд писав про подільські
фосфорити, виявлені ним в основі крейдяної системи по р. Дністер.
У 1867 і 1869 роках виходять статті М. Барбот-де-Марні, в яких вперше описані силурійські
відклади по Дністру, жовнові фосфорити Подільської губернії, встановлюється міоценовий вік
гіпсів Придністров'я і рифова природа Tовтp [33].
Юрські відклади долини Дністра вперше були описані Є. Дуніковським у 1881p. Він
відслідковує геоморфологічні особливості Дністровської долини на відтинку Нижнів – Окопи,
подає опис дністровських стінок, а також проявів негативних процесів – зсувів, берегової ерозії та
ін. [39].
Цікаві ботанічні дослідження у долинах Дністра та його лівих приток виконують В. Бессер
(1820-1832) і А. Анджейовський (1855-1869) – це початок вивчення подільської флори [4].
Зоологічні проблеми, особливо дністровська ixтіофауна, були в полі зору А. Завадського (1878) і М.
Барти (1883). Леси вивчались Е. Головкевичем [46].
З 80-х років XIX ст. на території Галичини, включаючи і нинішні Івано-Франківську та
Тернопільську області, розпочались геологозйомочні роботи масштабу 1 : 75 000, які виконувались
польськими геологами А. Ломніцьким, В. Тейсейре, Е. Ромером та ін. Результатом став
Геологічний атлас Галичини [47, 48, 51-53], опублікований у 1895-1912 рр. Геологічні карти цього
атласу не втратили свого значення до тепер.
Продовжуються дослідження подільських фосфоритів (А. Альт, Ф. Шваркгофер, 1871; С.
Заречний, 1874; І. Сінцов і П. Армашевський, 1882; М. Мельников, 1883-1886; А. Альт, 1887; Є.
Дуніковський, 1888; Г. Радкевич, 1891-1898; В. Чирвінський, 1907-1918) [33].
Особлива заслуга у вивченні природи Поділля належить уродженцю с. Більче-Золотого
І. Верхратському. Він – мінералог, ботанік, зоолог, краєзнавець, організатор численних польових
експедицій. Тільки колекція комах, зібрана цим вченим і передана Науковому Товариству
Шевченка у Львові, налічує 10 000 видів [39]. У 1914 р. В. Ласкарєв опублікував 17-й лист
Геологічної карти Європейської Росії, яка стала відправним пунктом для розуміння основних
закономірностей геологічної структури Поділля.
Етап природничих досліджень (ХVІІст.–1918 р.), хоча і характеризувався лише окремими
площинними вивченнями території, але важливим було те, що вже розпочались геологічні зйомки
(В. Тейсейре, В. Ласкарєв), бо тільки вони могли дати цілісну картину про геологічну будову і
структуру Поділля.
Після розпаду Австро-Угорської імперії у 1918 р., і до приєднання Західної України до СРСР
у 1939 р., палеозойські відклади у Дністровському каньйоні вивчали Б. Лічков і Р. Виржиківський
(1918). Продовжувалось вивчення подільських фосфоритів у 20-ті роки XX ст. (В. Лужицький, П.
Пекнер, І. Гофштейн, Р. Палій, Ф. Лисенко, Р. Виржиківський) [4]. М. Гамерська, яка у 1924 р.
вивчала червоноколірні відклади девону (old-red-sand-stone – древні червоні пісковики), вважала

їх генезис (походження) еоловим (вітри сухих спекотних пустель). Силурійські відклади в долинах
Дністра, Серета, Нічлави і Збруча у 1927-1929 рр. вивчає P. Козловський.
Унікальну наскельно-степову флору у залежності від геологічної будови дністровських
стінок досліджує у 1929-1930 рр. Вацлав Гаєвський. Він прийшов до висновку про швидке
зникнення цих ботанічних унікумів в результаті розвитку садівництва та виноградарства. Описи 13
стінок у Дністровському каньйоні є неперевершеними до наших днів [45]. Слід наголосити також
на важливих роботах у Придністровському Поділлі ще одного польського вченого Владислава
Шафера [51], який виконав детальний аналіз флори і ландшафтів, вперше обґрунтував
геоботанічний поділ та завдання охорони природи Західного Поділля.
Польська природоохоронна комісія на чолі з В. Шафером, Б. Павловським, Ш. Вердаком,
П. Котни [49, 54], за підтримки також комісії НТШ у Львові, на чолі з O. Mрія, В. Левицьким,
Б. Лучаковським, М. Мельником протягом 1934–1935 рр. обґрунтували і створили резервати
природи у Заліщицькому і Борщівському повітах. Активну роль у цьому відігравала грекокатолицька церква на чолі з митрополитом А. Шептицьким – почесним членом НТШ. У 1937 р.
церква зобов'язала охороняти екзотичні дерева та інші пам'ятки природи на території метрополії
[36].
Значний інтерес і в наші дні мають роботи західноукраїнського геолога і географа
Ю. Полянського з четвертинної системи (1925-1935), особливо його монографія «Подільські
етюди», де розглядаються річкові тераси, лесові покриви та геоморфологія Галицького Поділля на
Дністрі. Перше розчленування лесів, умови їх залягання і розповсюдження, опис фауни молюсків,
знарядь праці древньої людини із палеолітичних стоянок, неотектонічні процеси – ці та інші
питання, розглянуті у монографії, не втратили своєї актуальності і дотепер. Лесові товщі
антропогену вивчали також польські дослідники Ю. Токарський (1936-1939), Л. Савицький (19321934), Й. Чижевський, Й. Смоленський [44, 50], та ін.
В цілому етап 1918-1939 рр. вивчення Поділля можна охарактеризувати, як активне
стратиграфічне розчленування усіх виявлених тут систем (силуру, девону, крейди, юри, неогену і
антропогену) на фоні геологозйомочних робіт, які виконувались час від часу в окремих районах.
Новий етап вивчення Придністров'я (1939-1991 рр.) співпадав з відбудовою зруйнованого
війною господарства та початком активних пошуків корисних копалин. З 1945 р. у західних
областях України активно вивчають геологію, тектоніку і корисні копалини московські, київські та
львівські геологічні організації, університети, науково-дослідні інститути та окремі вчені. У 19481950 pp. співробітники московського Всесоюзного науково-дослідного нафтового інституту під
керівництвом Г. Дікенштейна вивчають палеозойські відклади Подільського Придністров'я з
метою виявлення їх можливої нафтогазоносності.
Велику увагу приділяли дослідники силурійській системі, відклади якої поступово, без
стратиграфічних перерв, переходили у девонську систему (О. Никифорова, 1954; П. Цегельник,
1968-1989; Г. Помяновська та А. Хижняков, 1972; А. Муромцева, 1974; В. Гинда, 1974-1978; Д.
Дригант, 1974-1984; В. Грищенко, 1977; А. Іщенко, 1985 та ін.) [16, 17, 22]. У 70-х роках ХХ ст.
розпочались геофізичні роботи з метою пошуків сприятливих для накопичення нафти і газу
структур. На деяких із них, що вважались перспективними, пробурені свердловини в районі м.
Бучач, с. Завадівка та ін. Були розкриті кристалічні породи докембрійського фундаменту на
глибинах біля 2 км. В палеозойських відкладах, що залягають вище, виявлені
глибокомінералізовані розсоли з високими тисками і розчиненими газами. Активні дослідження
палеозою і мезозою виконувались В. Великановим, Є. Асєєвим, М. Федонкіним (1983) та П.
Букатчуком [3], а також Ю. Сеньковським [31], Є. JIазаренком i Л. Kyдріним (1956), K. I. Геренчуком
та ін. [5]. Більш молоді, палеогенові і неогенові відклади Поділля, вивчались В. Горецьким (1962-

1965), А. Шайнюк (1958-1967), Ю. Пекуном (1956), JI. Kудріним (1966), И. И. Чебаненко (1990) [3,
40, 41], як з точки зopy ix детального розчленування та фауністичної характеристики, так і для
палеогеографічних реконструкцій. Продовжується вивчення карстових явищ (О. Кучерук, 19491976; К. Татаринов, 1961-1965; І. Гуньовський, 1963; Л. Купрiн, 1964; А. Чикишев, 1969; О. Ломаєв,
1970-1979; В. Дублянський, 1980; А. Климчук, 1985; В. Андрейчук, 1986-1987 та iн.) [1, 11].
Четвертинні відклади найбільш детально охарактеризовані у працях А. Богуцького (19631974) [2, 42, 43], М. Демедюка (1966), І. Гофштейна (1967), I. Соколовського (1968), M. Kyницi
(1966-1974), M. Opла (1976) тa iн. Bажливe значення мають дослідження тектонічних та
неотектонічних особливостей Поділля з чітко вираженою блоковою будовою. Це – роботи К.
Геренчука [5] про тектонічні oсобливостi в орографії і річковій сітці Pyської piвнини, Т. Знаменської
і І. Чабаненка [40] про Балтійсько-Дністровську зону перикратонних опускань, І. Гофштейна (19521974) про неотектоніку регіону, а також узагальнюючі роботи з тектоніки, як регіону Поділля так і
України в ціломy (B. Глушкo, 1956; B. Бондарчук, 1959; C. Kpyглов, A. Ципкo, 1988; B. Палієнкo, 1988
тa iн.). На цьому етапі, вже з'явились екологічні ідеї, що вимагали не тільки брати від природи, а й
берегти її творіння, раціонально використовувати природні ресурси та унікальні ландшафти, в
тому числі і Дністровського каньйону.
Сучасний етап (1991 р. – дотепер) природничих та геоекологічних досліджень Подільського
Придністров'я характеризується екологізацією усіх видів досліджень, хоча зародки екологічного
підходу до аналізу природних процесів з'явились значно раніше. Так, Л. П. Царик [36] пише, що ще
у працях відомого німецького натураліста XIX століття Александра фон Гумбольдта можна знайти
ідеї про єдність природних процесів на планеті, про залежність органічного життя від неживої
природи. У 1911 р. Х. К. Коулс запропонував інтегрувати у фізіографічну екологію концепцію про
ерозійні цикли В. Девіса та екологію Ф. Клементса [36]. К. Троль у 1939 р. писав про екологію
ландшафту. Значний поштовх для екологізації географічної науки мали праці А. И. Перельмана,
Ф. Н. Милькова, Б. В. Сочави про геосистеми. Важливу роль зіграли ландшафтознавчі ідеї
І. П. Герасимова, А. Г. Ісаченка та ін. з конструктивної географії.
В українських географів ландшафтно-екологічні ідеї з'явились у 80-х poкax минулого
століття (П. Г. Шишченкo, O. M. Maринич, Л. Г. Pyденкo, I. O. Горленкo, B. M. Пащенко,
B. A. Барановський тa багато інших) [7-9, 19]. Як справедливо пише Л. П. Царик: «Інтенсивність
екологізації науки... прямо залежить від погіршення якості навколишнього середовища. Свого
апогею екологізація географії досягла в кінці 80-х – на початку 90-х років XX ст., що було реакцією
науки на істотне погіршення еколого-географічної ситуації в державі внаслідок чорнобильської
катастрофи» [95, с. 9]. Характерним для цього етапу є комплексний аналіз геосистем «природа –
господарство-людина», встановлення її взаємозв'язків і взаємовпливу, визначення ролі людини у
створенні та подоланні екологічних проблем [36].
Важливу роль зіграла конференція ООН у Ріо-де-Жанейро (1992), яка вперше поставила
питання про сталий (збалансований, екологічно безпечний) розвиток. Звичайно ж що і на території
досліджуваного району ці ідеї знайшли своє відображення. Ще у листопаді 1977 р. виконавчий
комітет Тернопільської обласної ради прийняв рішення про створення в лівобережній частині
каньйону Дністровського державного природного парку, довжиною 215 км, від с. Ямне
Монастириського району до гирла р. Збруч у Борщівському районі на площі 36, 8 тисяч га. На жаль,
пройшло вже три десятиліття з того часу, а це питання ще не стало реальністю. Хоча, був
створений Дністровський регіональний ландшафтний парк, але ця природоохоронна територія ще
не має достатнього захисного статусу. Необхідно створити національний природний парк. Але
адміністративно-територіальний кордон не дозволяє це зробити на наукових засадах. Нелогічно
створювати парк «Дністровський каньйон» тільки на лівобережжі, розриваючи єдину долинну
екосистему на її Тернопільську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Хмельницьку частини. Потрібен

басейновий підхід. Можливо з часом, буде подоланий адміністративний кордон і буде створений
єдиний по площі каньйону Дністровський національний природний парк. Про це багато писали, як
науковці [33, 36-38], так і краєзнавці [39].
Велику роль у геологічних дослідженнях Тернопільщини, в тому числі і Подільського
Придністров'я, відіграють вчені, аспіранти і студенти Тернопільського державного педагогічного
університету ім. В. Гнатюка Б. I. Заставецький, О. В. Заставецька, Й. М. Свинко, М. Я. Сивий,
Л. П. Царик, I. Ю. Чеболда, Л. В. Янковська, Г. В. Чернюк, Я. О. Мариняк, П. Л. Царик та ін. [14, 20,
24, 26, 29, 30, 32, 36, 37].
Особливо важливим є проведення міжвідомчих та міждержавних науково-практичних
конференцій з екологічної географії, систематичне видання «Наукових записок TДПУ
iм. B. Гнатюкa. Cерія: Географія» тa журналy «Історія української географії». Львівські вчені
М. А. Голубець [6], І. П. Ковальчук [17], В. М. Петлін [23], А. Б. Богуцький [2, 43], А. М. Яцишин [42],
Я. С. Кравчук [18], Ю. В. Зінько [15], І. М. Волошин, K. I. Геренчук [5], П. M. Цись[38], A. B. Meльник
[21], a також багато інших внесли істотний внесок у вивчення природи та геоекологічної ситуації
Західного Поділля.
Ще у 60-тих роках минулого століття відбулося відродження перших заповідних об'єктів
Тернопільщини, зокрема і в зоні Подільського Придністров'я [36]. З'являється серія цікавих видань
географо-краєзнавчого характеру з висвітленням природоохоронно-екологічних проблем B. O.
Paдзієвськогo, M. П. Чайковськогo тa iн. [27, 29, 39]. Активну географічну та еколого-просвітницьку
діяльність розвиває Й. М. Свинко [30], який регулярно проводить експедиції в Дністровський
каньйон, вивчає травертини, леси, геоморфологію, обґрунтовує заповідні об'єкти, пам'ятки
природи, а їх він особисто виділив близько сотні, публікує наукові та науково-популярні,
краєзнавчі праці: «Геологічні пам'ятки Західного Поділля та необхідність їх охорони» (1970), «Про
організацію Подільського державного природного парку» (1977), «Природа Тернопільської
області» за редакцією K. I. Геренчукa[26] тa iн.
У 1996 р. була проведена наукова конференція, на якій обговорювались питання
екологічного стану малих річок Галицького Поділля та перспективи формування національного
ландшафтного парку «Дністровський каньйон» [36]. Через рік була проведена наукова експедиція
«Дністер» під егідою Державного управління з екологічної безпеки і природних ресурсів в
Тернопільській області та педагогічного університету, яка дала можливість зібрати багатий
матеріал про екологічний стан природи каньйону, виявити перспективні для заповідання природні
комплекси та ін. Вже більше 15 років діє львівська експедиція «Дністер» під керівництвом В.М.
Стецюка, яка щорічно «сплавляється» від верхів'я ріки і до м. Хотина, збираючи унікальний
матеріал з гідрології, гідрохімії, гідробіології, геоморфології, геоботаніки та інших галузей науки.
На базі цієї експедиції, з 1998 по 2004 р., діяв міжнародний проект ЮНЕСКО
«Трансформаційні процеси в басейні верхнього Дністра», в якому брали участь науковці
університетів Львова, Тернополя, Києва, Івано-Франківська, а також Берліна, Марбурга,
Франкфурта, Дортмунда та ін. Дністер вивчався, як модельна для Європи річка, де ще збереглись
традиційні системи земле,- водо- та лісокористування.
Виконувались також еколого-краєзнавчі дослідження в межах окремих адміністративних
районів: Борщівського – Й. П. Дроздовським [10], Гусятинського – В. М. Триснюком [35] та сусідніх
районів Івано-Франківської області [12, 12, 28]. В 1999 р. вийшла монографія М. Я. Сивого і
В. М. Кітури «Мінерально-ресурсний потенціал Тернопільської області» [32], в якій
систематизовані дані з геологічної будови, корисних копалин і поданий опис геологічних пам'яток
природи. Через рік опублікований краєзнавчо-географічний атлас Тернопільської області за
редакцію Я. С. Кравчука, Л. П. Царика, Я. О. Мариняка та ін. [22], де вже представлені карти
забруднення довкілля та охорони природи. В 2004 р. Л. В. Янковська виконала еколого-

географічне районування території Тернопільської області, виділені еколого-географічні системи,
еколого-географічні райони і підрайони. Найбільш екологічно напруженим виявився
Придністровський район на півдні Тернопільщини.
Значний прогрес в екологічних дослідженнях Прикарпаття і Поділля в останній чверті ХХ ст.
був обумовлений будівництвом потужної газотранспортної системи СРСР, в тому числі і України,
особливо магістральних газопроводів «Союз», «Прогрес» та ін. В проектах їх спорудження
з’явились розділи з ОВНС – оцінки впливу на навколишнє середовище. Після кількох вибухів
газопроводів на Закарпатті, спричинених зсувами та порушеннями техніки безпеки і охорони
праці, були створені спеціальні лабораторії з контролю за станом безпечної експлуатації
газопроводів у гірських умовах Карпат. Стан екзогеодинаміки рельєфу (зсуви, селі, карст, ерозія та
ін.) вивчались геоморфологами, інженерними геологами, гідрогеологами та ін. фахівцями, в т.ч. і
ІФНТУНГ [26, 27].
Висновки. Підводячи підсумки природничим та екологічним дослідженням, ще раз
підкреслимо, що, не дивлячись на велику кількість виконаних наукових робіт, цілісної
геоекологічної характеристики Подільського Придністров’я немає. Тому наша робота повинна
заповнити цей пробіл, зокрема необхідно дати геоекологічну оцінку екологічного стану цієї
території для впровадження Державної системи екологічного моніторингу довкілля на локальному
piвнi у зонах впливу небезпечних техногенних об’єктів – магістральних газопроводів.
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