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Президент Всесвітньої асоціації зоопарків 
та акваріумів Карен Саусман ще 1981 року в 
передмові до своєї книги «Основи зоологічних 
парків та акваріумів» писала: «Проектування 
та робота будь-якого зоопарку та акваріума 
залежить від багатьох дуже різноманітних 
факторів. Навіть простіший план зоопарку – 
це сплав біологічних та архітектурних знань, 
який враховує усе – від інженерно-будівельних 
конструкцій та каналізаційних мереж до осо-
бливостей розмноження комах та поведінки 
слонів. Управління таким зоопарком вимагає 
великої уваги. Чим просторіша колекція та 
крупніше зоопарк, тим більшої точності вима-
гає праця в ньому».       
В Києві, на правому березі Дніпра, є історич-

на місцевість під назвою Звіринець, однак жодного відношен-
ня до можливості виникнення тут у майбутньому міського 
зоологічного саду вона не має. Це лише давня назва, яка з’я-
вилася в часи Київської Русі, означаючи місце, де відбувалися 
князівські полювання на дикого звіра.   
Уперше місцина згадується в літописах під 1070 роком. 

Саме тоді князь Всеволод Ярославич (ще не київський, а пе -
реяс лавський князь) подарував гору Звіринець разом з при-

оопарки та акваріуми існують в різних формах вже не 
одну тисячу років. З’явилися вони в Азії та Єгипті в епоху 
Древнього царства як колекції незвичних тварин для 
заселення й навчання членів правлячих родин. В Китаї 

родоначальник династії Чеу Ву-Ванг десь у 1150 році до Різдва 
Христового влаштував зоологічний «Сад мудрості» площею 
600 гектарів. У ньому були ссавці, птахи, черепахи, риби та 
інші тварини. У греків та римлян власне зоологічних садів не 
було, а існували лише звіринці, переважно для влаштування 
в цирку боїв зі звірами.    
Коли у 1522 році іспанці завоювали Мексику, вони побачили 

там багате зібрання живих тварин – декілька водних басейнів, 
будівель для птахів, кліток з дикими тваринами, зібрання кра-
сивих пернатих та змій. Поняття про розміри того зоосаду дає 
те, що для  годування хижих птахів використовували щоденно 
500 індиків, 300 людей ходили за водяними птахами на 10 ста-
вах, 300 полювали за хижими тваринами. Важливе значення по 
відношенню до зоосадів мали у ХV віці хрестові походи та подо-
рожі, якими було завезено в Європу багато нових тварин.    
У своїй сучасній формі зоопарки почали з’являтися у ХVIII 

столітті. В Парижі так званий «Сад рослин» був заснований 
1793 року, а в наступні 70-ть з’явилися ще 30 зоосадів нового 
типу. Головними концепціями цих нових закладів були тоді 
збереження та демонстрація колекцій незвичних й красивих 
істот, різноманітність яких визначалася лише фантазією та 
можливостями співробітників. 
В тій чи іншій формі зоопарки існують вже, як кажуть, 

коло 5000 років. Нині на світі є близько 600 зоопарків, в тому 
числі понад 100 – у Північній Америці. Площа найбільших з 
них перевищує 450 га, а найдрібніших не досягає й половини 
гектара. Роль зоопарків та акваріумів тепер значно важніше. 
Вони повинні зосередити власні зусилля на природоохорон-
ному вихованні людей та збереженні тих видів тварин, яким 
загрожує вимирання.  

Карен Саусман

Всеволод Ярославич Гора Звіринець
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Умовного способу історія не 
знає, але в Києві зоологічний 
сад міг виникнути 1884 року. 
Адже газета «Киевлянин» у 
номері від 6 березня сповісти-
ла, що за її відомостями один з 
мешканців місцевості Лук’я-
нівки має намір влаштувати у 
своїй садибі зоосад на зразок 
московського. 
Так, дійсно археолог і зби-

рач різних старожитностей 
Турвонт Венедиктович Кибаль-
чич був відомою в Києві осо-
бою. Свого часу він навчався в 
Академії мистецтв у Петер-
бурзі, але не закінчив її, проте 
мав звання «почесного вільно-
го спільника Імператорської 
художньої академії». На почат-
ку 1870-х років Кибальчич за -
хо пився старожитностями і 
роз почав активні археологічні 
пошуки. Він познаходив багато 
рідкісних історичних речей – 
побутових предметів, прикрас, 
монет та інших свідків давнини.          
Зокрема, у 1877 році, роз-

копуючи курган поблизу Верхньої Юрковиці, над 
Кирилівською вулицею, знайшов битий посуд, прикраше-
ний орнаментами, кам’яні знаряддя праці, добре збережену 
невелику теракотову статуетку жінки тощо. Ці знахідки 
Кибальчич додав до колекції, що складалася з майже трьох 
тисяч різноманітних історичних пам’яток і була виставлена 
ним на публічний огляд. Цей приватний музей Турвонт 
Венедиктович влаштував у власному будинку на Лук’янівці, й 
усі бажаючі мали можливість відвідувати його щоденно з 11 
до 16 години¹. Пізніше він розмістив свій музей поближче до 
центральної частини міста – у будинку княгині Є. І. Трубецької 
на Володимирській вулиці, навпроти Десятинної церкви. 

леглими дворами Виду биць-
кому монастирю, який спочат-
ку звався Всеволожим. Про-
тягом довгого часу обитель 
бу ла «вотчим» монастирем 
київ ської династії Монаховичів. 
До цього ж періоду відносяться 
фрески зі звірами у Києво-
Софійському соборі. На них – 
сцени полювання на вепра і 
ведмедя, зображення лева і 
ге парда. В Успенському ж собо-
рі Києво-Печерської лаври 
можна було побачити зобра-
ження звіра кошачої породи.     
Західна Європа започаткува-

ла свої зоологічні сади досить 
давно. Найстаріший зоосад був 
заснований у 1752 році в Шен-
брунні, поблизу Відня, а першу 
спробу наукового застосування 
зоологічного саду було зробле-
но 1794 року в Парижі. Лон-
донський зоологічний сад з’я-
вився у 1828 році, сад в Ам  стер-
дамі – у 1838-му, в Ант верпені – 
1843 року, у Франк фурті-на-
Майні – 1858-го, в Ке льні – у 
1860 році. Мос ков ський зоо cад 
Ім  пе раторського Російсь кого 
товариства акліматизації тва-
рин і рослин відкрився для від-
відувачів 31 січня 1864 року. 
Петербурзький сад був засно-
ваний любителями тварин 
по дружжям Софією та Юліу-
сом Гебгардтами 14 серпня 
1865-го, однак за своїм змістом 
він спочатку більше походив на 
звіринець, ніж на зоосад.  

1 «Киевлянин». – 1877. – 
26 марта.

Видубицький монастир. Худ. М. Сажин. 1840-і.

Софійський собор. Фреска «Полювання на ведмедя». XI ст. Вулиця Овруцька. 1900.

Московський зоопарк. 1864.

Лук’янівка. Вулиця Татарська. 1900.
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На початку серпня 1889 року 
він розмістив своїх звірів у тим-
часовому павільйоні на верхній 
терасі Володимирської гірки, 
неподалік пам’ятника св. 
Володимиру. Звіринець Вінк-
лера вважався одним з кращих 
як за кількістю зібраних тва-
рин, так і за різноманітністю.  
Відвідувачі побачили чоти-

рьох індійських слонів, двох 
африканських, чотирьох азіат-
ських та одного південноаме-
риканського лева, двох бенгаль-
ських тигрів з дуже красивою 
жовто-коричневою шерстю, 
пантеру, леопарда, плямисту 
та смугасту гієн, зебру, кенгуру, 
кількох малесеньких шотланд-
ських поні, багато мавп, аль-
пійського шуліку, папуг різних 
видів. Але, як відзначали київ-
ські газети, головним були не 
кількість та різноманітність, а 
мистецтво дресирування тва-
рин, яким володів Вінклер.
Газета «Киевлянин» писала: 

«Зазвичай похмурі, незграбні 
слони під час вистав просто 
невпізнані: роблять доволі граціозні реверанси перед публі-
кою, танцюють, за одним жестом свого повелителя складають 
всілякі групи, то лягаючи на підлогу, то піднімаючись на 
задні лапи, то, озброївшись інструментами, розігрують сим-
фонії, якщо і не музичні, то усе ж такі, що виявляють у музи-
кантів велику ерудицію. Мавпи у цьому цирку замінюють 
наїзниць, які весело скачуть на маленьких поні, та акробатів, 
що роблять на трапеції рисковані вправи, а маленькі поні, 
танцюючи вальс та інші танці, – балерин. Але серед усіх чоти-
риногих артистів пальми першості пожинають п’ять чи шість 
собак, виряджених у модні дамські та чоловічі туалети та 

Втім, було й інше про що писав киянин 
Олександр Паталєєв у своїх мемуарах «Старий 
Київ. Зі спогадів Старого Грішника»: 

«Володіючи на Лук’янівці незручною ритви-
ною, яку він назвав Райгородком (нині це садиба 
по вул. Мельникова, №34 – В.К.), Кибальчич при-
городив до неї з усіх боків великі площі, що нале-
жали місту, й на підставі давності укріпив їх за 
собою. Цікаво те, що цей Кибальчич захопленою 
ним міською землею скористався для проход-
ження у гласні думи й мав вплив на хід міських 
справ. Він же був збирачем дорогоцінних камей, 
гем та амулетів. Побачивши у кого-небудь з ама-
торів дорогоцінний екземпляр, він до тих пір не 
відчепиться, поки не отримає його»2. 

Водночас Кибальчич опіку-
вався оздобленням церкви св. 
Феодора, спорудженої на 
Лук’янівці, на розі Овруцької 
та Багговутівської вулиць. 1885 
року під його безпосередньою 
опікою у церкві були виконані 
живописні та орнаментальні 
роботи в стилі давньоруських 
храмів. Газети особливо відзна-
чали настінну ікону Східної 
Богоматері (копію мозаїки у 
Софійському соборі). 
А роком раніше, навесні 

1882-го, Турвонт Венедиктович 
заявив про свої розмірковуван-
ня відносно власного зоосаду. 
Щоправда, подробиць за ду му 

та конкретних планів здійснення несподіваного наміру не 
залишилося³. Відомо, що зоологічний сад начебто мав бути в 
районі вулиці Багговутівської, поруч з дачами генерала від 
кавалерії О. Ф. Багговута, але з’явитися йому саме тоді й в тому 
місці не судилося.     
Проте до Києва часто приїздили приватні звіринці. 

Власником одного з них був прусський підданий Гуго Вінклер. 

Лук’янівська церква св. Феодора.

Володимирська гірка.

Вид з Купецького саду на гору св. Володимира.

Об’ява в газеті «Киевлянин».

2  Паталєєв О. В. Старий 
Київ. Зі спогадів 
Старого Грішника / 
Упорядкування О. 
Друг. – К.: Либідь, 
2008. – С.177.

³ «Киевлянин». – 1884. – 
6 марта.
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Місце на верхній терасі 
Володимирської гірки полюби-
лося також австрійській підда-
ній Берті Кліберг, яка мешкала 
у Кишиневі, де утримувала 
власний стаціонарний звіри-
нець. До Києва вона приїздила 
зі звірами у різні з Вінклером 
місяці й перебувала вдвічі 
менше. Наприклад, у 1891 році 
давала вистави з 20 вересня по 
20 жовтня, однак брала ще сім 
днів на встановлення балагану 
завдовжки 70 метрів та три дні, 
щоб його розібрати⁶.    
У травні 1896 року Кліберг 

розгорнула свій звіринець на 
Троїцькій площі (тепер це 
площа перед Національним 
Олімпійським комплексом по 
вулиці Червоноармійській 
(Ве ликій Васильківській). Заклад 
Берти, яку в деяких газетах іме-
нували не жінкою, а чоловіком, 
серед звіринців, що приїздили 
до Києва, належав до числа 
доволі великих. У ньому демон-
стрували свою майстерність у 
різних вправах 12 дресированих 
левів та левиць, слон на ім’я 
Ямбо грав на шарманці, зграя 
вовків стрибала через вівцю. 
Глядачі роздивлялися північно-
го оленя, білого ведмедя, тигра, 
пантеру, зебру, єнотів, мавп, 
папугу. Їм показували також 
бичка, який, на додаток до зви-
чайних чотирьох ніг, мав ще й 
п’яту, що виросла у нього на 
спині⁷.  

виконуючі свої доволі складні 
номери, тримаючись виключ-
но на задніх лапах»⁴.    

 У кожний свій приїзд звіри-
нець Гуго Вінклера працював 
щоденно з 10 години ранку до 
10-ої вечора і кожного дня було 
по дві-три вистави. У реклам-
ній об’яві наступного року 
утримувач цього «великого 
Московського звіринцю, 
Шотландського цирку, Театру 
мавп і слонів» зазначав: 

«У моєму звіринці можна 
бачити дуже рідкісне чудо при-
роди: щасливе сімейство, що 
складається з однієї собачої 
мамки та трьох молодих тигре-
нят, народжених у місті Києві 
15 серпня 1889 року. Щоденно 
будуть великі розкішні виста-
ви. У цих виставах братимуть 
участь дев’ять дресированих 
папуг і какаду. Індійський слон 
майстер Боско їздитиме на 
велосипеді. Годування тварин 
відбувається перед виставою».    
Для гастролюючих звірів 

влаштовували тимчасовий 
полотняний балаган довжи-
ною 48 метрів й завширшки 15 
метрів. Згідно з договором, 
Вінклеру дозволялося, щоб під 
час виступів грав оркестр. Але 

мала звучати лише тиха музика, яка б не заважала 
Михайлівському монастирю. У разі недодержання цього 
обов’язкового правила та виникнення зауважень оркестр під-
лягав заміні на орган або шарманку. Зазвичай звіринець зна-
ходився у Києві два місяці, й сплачував Вінклер за ділянку під 
свій балаган 500 рублів⁵.  

Троїцька площа. 1900-ті.

Михайлівський монастир.
Троїцький ринок. 1890-ті.

Міська дума. Кінець 1870-х.

⁴ «Киевлянин». – 1889. – 
15 августа
⁵ ДАК. – Ф. 163, оп. 5, 
спр. 31.

⁶ ДАК. – Ф. 163, оп. 5, 
спр. 41.
⁷ «Киевлянин». – 1896. – 

30 мая.  
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а початку листопада 1892 року київські газети 
повідомили, що в місті утворився гурток осіб, які 
закликають до створення зоологічного саду. 

Згідно із задумом, його діяльність мала відповідати як 
науково-освітнім, так і розважальним цілям. За інфор-
мацією, якою володіла газета «Киевское слово»⁸, серед 
ймовірних засновників цього нового для Києва закладу 
називали графа Ржевуського, графа де-Бальмена, 
О. Н.  Терещенка, Л. І. Бродського, М. І. Подгурського 
та інших відомих людей.     
На думку киян, місту бракувало влітку пристойного 

розважального місця, придатного для організації спіль-
ного сімейного відпочинку, особливо з дітьми. Адже і 
«Шато-де-Флер» у Царському саду, і «Ермітаж» на 
Трухановому острові та інші заклади призначалися 
виключно для дорослих, а «ботанічний сад університе-
ту слугував лише місцем доволі скучних прогулянок». 
У той же час, наприклад, у Петербурзі, відзначав газе-
тяр, зоологічний сад є улюбленим місцем цікавого 
відпочинку міських жителів і завжди був наповнений 
публікою.       
Однак вже за кілька днів позиція «Киевского слова» 

щодо зоосаду суттєво змінилася: 
«Зоологічні сади, як відомо, існують в Петербурзі, 

Москві та Варшаві⁹. Окрім хіба московського, у якому 
розважальна частина стоїть на задньому плані, вони 
дуже мало відповідають науковим цілям, так що тепер 
петербурзьке товариство природознавців розпочинає 
обговорення питання про влаштування у Петербурзі 
зоологічного саду, що матиме на меті наукові цілі.
У Києві створюється гурток, який бажає заснувати зооло-

гічний сад як установу наукову. Звісно, влаштувати його спра-
ва не легка. Починання потребує значного капіталу на влаш-
тування саду, на купівлю звірів, на утримання саду, особливо 
на початку. Тому, переслідуючи наукові цілі, слід мати на 

⁸ «Киевское слово». – 
1892. – 4 ноября.
⁹ Царство Польське з 
центром у Варшаві 
входило до складу 
Російської імперії.

О. Н. Терещенко.

Лазар І. Бродський.
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від Деміївки до теперішньої 
вулиці Саксаганського. 7 люто-
го наступного року на Олек-
сандрівському (Володи мир-
ському) узвозі пройшли випро-
бовування парового трамваю, 
однак київські гори виявилися 
надто важкими і для кінної, і 
для парової тяги. Врешті 1 трав-
ня 1892 р. з міста Коломни при-
були вагони для електричного 
трамваю, й 1 червня в Києві 
почався регулярний трамвай-
ний рух. У цьому Київ випере-
див обидві столиці Російської 
імперії – Санкт-Петербург і 
Москву. Трамвай створював 
нові можливості для сполучен-
ня різних районів міста з око-
лицями.        
Тим часом обговорення май-

бутнього зоосаду розгорталося. 
18 листопада 1892 р. газета 
«Киевлянин» опублікувала лист 
професора університету св. 
Володимира М. В. Бобрець кого, 
у якому йшлося і про необхід-
ність, і про реальну можливість 
заснування в Києві зоологічного 
саду. Виступаючи від імені уні-
верситетського гу ртка зоологів, 
відомий вчений писав: 

«Зі щирим задоволенням 
довідалися ми про наступне 
влаштування зоологічного саду. 
За словами особи, що близько 
стоїть до цієї справи, з якою ми 
розмовляли днями, вже знайде-
не в усіх відношеннях зручне 
для саду місце, з живописним 

увазі, щоб сад слугував і місцем розваг, доступних 
публіці усіх віків та станів. Якщо товариство, якому 
належатиме сад, поставить собі завданням обидві цілі – 
наукову та розважальну, – то можна розраховувати, що 
сад матиме значну кількість відвідувачів, особливо 
навесні та влітку, коли Київ надає вельми мало розваг 
взагалі, а небагатим людям особливо. Однією з важли-
вих умов процвітання саду служить, безперечно, вибір 
місця для нього. Нині, за існування мережі міської 
залізниці, завдання це трохи спрощується. Для саду 
знадобилося б близько 10 десятин і притому з готови-
ми деревними насадженнями та водою. Подібного 
місця в центральній частині міста не знайдеться, а 
якщо б знайшлося, вартість його була б надто високою. 

Тому місце для саду має бути 
обрано на одній з околиць 
міста, до якої прокладено 
конку»¹⁰.      
Дійсно, ще у вересні 1886 

року інженер-генерал-майор 
А. Є. Струве переконливо 
переміг в оголошеному місь-
кою думою конкурсі на конце-
сійне право влаштування кін-
но-залізної дороги. Він отри-
мав 33 голоси проти трьох, 
однак оформлення договору 
надовго затягнулося з причин, 
незалежних від Струве. Врешті 
у липні 1889-го усе було підпи-
сано як треба, й концесіонер 
мав прокласти вулицями 

Києва 24 версти колій, утримуючи конку протягом 45 років, 
після чого вона перейде у власність міста. 
В грудні 1890 року Аманд Єгорович зареєстрував акціонер-

не Товариство київської міської залізниці зі статутним капіта-
лом 1 млн. рублів. Основними його акціонерами стали сам 
Струве та Лазар Бродський. 
Освячення початку робіт відбулося на Великій Васильківській 

вулиці 18 червня 1891 р., а вже 30 липня розпочався рух конки 

Кінна залізниця «Хрещатик–Васильківська». 1891.

Перший трамвай. 1892.

Вхід до «Шато-де-Флер».
¹⁰ «Киевское слово». – 

1892. – 9 ноября.

А. Є. Струве.

Конка на Володимирській вулиці. 1891.
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Професор Бобрецький 
висловив думку, що немає 
потреби багато говорити про 
науково-освітнє значення зоо-
логічних садів, адже того наоч-
ного ознайомлення з різними 
формами тваринного світу, яке 
мають відвідувачі, не можуть 
замінити ані музеї, ані різні 
наукові посібники. Однак не 
самі лише рідкісні та видатні 
форми, представники замор-
ських країн та віддалених 
куточків землі заслуговують на  
увагу. Місцева фауна звірів, 
птахів, плазунів і риб, не кажу-
чи вже про безхребетних тварин, 
можуть слугувати джерелом матеріалів, збуджуючих зна-
чний інтерес. Вихованці зоологічного саду, які за життя забав-
ляли його відвідувачів, після смерті своєї служитимуть для 
збагачення музеїв чучелами, скелетами та іншими препара-
тами. Бобрецький був завідуючим університетським зооло-
гічним музеєм і тому мав на увазі саме його поповнення.
Крім того професор підтримував наміри ініціаторів ство-

рення зоосаду приділити належну увагу розвитку відділів
бджільництва, шовківництва, розведення риби та птахів-
ництва. Ось що він писав, зокрема, про шовківництво: 

«Великої користі можна очікувати від зоологічного саду 
для розвитку у нашому краї шовківництва, якщо тільки цю 
справу поставлять в саду  належним чином. Як відомо, 
Південно-Західний край за своїми кліматичними умовами 
цілком придатний для шовківництва, яке для невеликих гос-
подарств могло б бути значною підмогою в економічному 
відношенні, а між тим шовківництва у нашому краї зовсім не 
існує через відсутність в народі елементарних знань з цієї 
справи. Кращими провідниками у народну масу необхідних 
знань могли б бути народні вчителі, сільські священики та 
інші освічені люди, які живуть у селі, але й їм немає де позна-
йомитися наочно з практичним шовківництвом. Також 
особи, які побажали б зайнятися вихованням шовковичних 

розташуванням, багате на воду, з добре розвинутою 
деревною рослинністю; вже підготовлені плани і 
кошториси різних будівель та забезпечені необхідні 
для їх виконання кошти. Коротше кажучи, проект 
зоологічного саду в Києві знаходиться нині на шляху 
до здійснення.
Не можна не порадіти цій звістці. З влаштуван-

ням зоологічного саду кияни не тільки здобудуть 
нове місце для приємних прогулянок та літніх роз-
ваг, поєднаних з цікавими спостереженнями за 
життям тварин, але й Київ збагатиться новою уста-
новою науково-освітнього характеру». 
На той час у західній Європі зоологічні сади 

мали широке розповсюдження, вони існували не 
лише в столицях, але й у провінційних містах. У 
Німеччині, наприклад, окрім Берлінського зооло-
гічного саду користувалися популярністю зоосади 
у Бреславлі, Дрездені, Франкфурті-на-Майні, 
Ганновері, Кельні та Гамбурзі. А в Росії подібні 
сади були лише у Москві та Петербурзі 

Викладачі університету св. Володимира. Початок ХХ ст.

М. В. Бобрецький.

Алея кохання в Царському саду. Кінець 1890-х.
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хідно, щоб сад був розташова-
ний у живописній місцевості з 
чистим повітрям, з достатньою 
кількістю зелених насаджень та 
води; щоб зв’язок з садом під-
тримувався трамвайним спо-
лученням; щоб в саду були роз-
ваги і для дорослих, і для дітей; 
щоб був ресторан з кіосками; 
щоб виступали артисти на 
сцені та грали оркестри; вхідна 
плата ж має бути доступною 
для людей з невеликими гро-
шима.       
Усім цим умовам, на думку 

Дьяконова, найкраще відпові-
дала дача Баркова на Лук’янівці. 
Тут було понад 8 десятин перерізаної ярами землі з великою 
кількістю дерев та двома ставками. І ще важливо, що дача 
знаходилася поблизу трамвайної колії, яку можна було б 
продовжити до зоологічного саду¹². Проте з першого ж разу 
цю пропозицію зустріли негативно, посилаючись на віддале-
ність. Однак і спроби знайти щось у центральній частинні 
міста, зокрема, у Царському саду¹³ та в Олександрівському 
сквері¹⁴, успіху, зрозуміло, не мали.  
З приблизного кошторису видатків, підготовленого ініціа-

тивною групою з охочих взяти участь у заснуванні зоологічно-
го саду, виходило, що його спорудження коштуватиме 135 
тис. руб., а експлуатаційні видатки – 30 тисяч щорічно. При 
цьому очікувані прибутки визначалися у 40 тисяч, тобто диві-
денди мали складати понад шість відсотків річних. Тому для 
утворення капіталу, необхідного, за розрахунками, для ство-
рення та утримання зоологічного саду, було запропоновано 
організувати Товариство на паях у складі 165 членів, з вартіс-
тю одного паю 1000 рублів. Особи, які придбають такий пай, 
вважатимуться засновниками Товариства й укладуть між 
собою окремий договір.    
Але передбачалося, що зоологічний сад не переслідувати-

ме виключно комерційних цілей. Його головна мета – ство-
рення для Києва ще одного науково-освітнього закладу. Тому 

черв’яків, часто не знають або вагаються, де і як знайти 
грену (яєчка шовковичного метелика); потім, коли труд 
виховання черв’яків завершено й зібрані кокони, про-
даж яких для більшості шовківників є кінцевою метою 
вигодування черв’яків, постає питання, де і як збувати 
невеликий запас коконів. В усьому цьому відділ шовків-
ництва у Київському зоологічному саду, за належної 
організації його, міг би надати суттєві послуги й тим 
сприяти організації розвиткові нової галузі сільського 
господарства у нашому краї. Невелика спеціально збу-
дована черворозводня, у якій щорічно робилося б за 
усіма правилами вигодовування черв’яків, маринуван-
ня та сушка зібраних коконів, а також розмотування їх, 
послужили б школою для розповсюдження практич-
них відомостей та заходів»¹¹.      
І ось 5 березня 1893 р. у міській думі відбулися перші 

збори осіб, «співчуваючих заснуванню в Києві зоологіч-
ного саду». Збори відкрив місь-
кий голова С. М. Сольський, 
доповідь зробив один з ініціа-
торів справи М. Г. Дьяконов, а 
усього участь взяли понад 30 
осіб. Згадавши недавній газет-
ний виступ професора 
Бобрецького, доповідач зазна-
чив, що створення зоосаду 
виключно для наукових цілей 
було б можливим лише за під-
тримки з боку уряду. Але спо-
діватися на допомогу навряд 
чи можливо, а тому треба гово-
рити про заклад, який відпові-
дав би одночасно і науковим, і 
розважальним цілям 
Для виконання першої мети 

сад має бути пристосованим для розміщення у ньому звірів, 
риб, птахів, для штучного розведення як риб і птахів, так і 
шовковичних черв’яків, а також мати молочну ферму. Окрім 
того, треба передбачити аудиторію для публічних лекцій з 
природознавства. Для проведення ж публічних розваг необ-

Царська (Європейська) площа.

Музей на Олександрівській вулиці.

¹² Лук’янівська лінія 
трамваю пролягала 
вулицями Багговутівсь-
кою, Овруцькою, 
Юр ків сь кою, Макарів-
сь кою й прямувала до 
Кирилівської площі. 

¹³ Царський сад простя-
гався від Маріїнського 
(Царського) палацу до 
будинку Купецького 
зібрання (Національна 
філармонія України) на 
Європейській площі.

¹⁴ В Олександрівському 
сквері у 1897-1900 рр. 
споруджено будівлю 
сучасного Національ-
ного художнього музею 
України.

¹¹ «Киевлянин». – 1892. – 
18 ноября.

С. М. Сольський.
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Однак на цьому усе й закінчи-
лося. Первісні ініціативи вияви-
лися лише розмовами і ніяких 
конкретних результатів не при-
несли.
Натомість у вересні 1895 

року про своє бажання влаш-
тувати в Києві зоологічний сад 
власним коштом заявив місь-
кій думі утримувач пересувно-
го звіринцю Карл Грайль. 
Вважаючи заснування такого 
закладу корисним для міста як 
з точки зору освітньої, так і 
фінансової, а також враховую-
чи вірогідність певних прибут-
ків, що надходитимуть до місь-
кої казни, він запропонував 
наступні умови. Для розміщен-
ня зоологічного саду місто має 
надати Грайлю на термін 10 
років простору територію в 
саду «Шато-де-Флер». При 
цьому плата за землю станови-
тиме щорічно лише суму дохо-
ду саду за два дні. А по закін-
ченні десятиріччя зоосад з усім 
обладнанням та звірами має 
перейти у власність міста без 
усякого відшкодування 
Грайлю. Разом з цим на зазна-
чений десятирічний термін 
міська дума передає йому в 
користування ще й увесь заклад 
«Шато-де-Флер» з усіма існую-
чими будівлями для гулянь, 
для театру, для музики тощо.    
В разі узгодження контрак-

ту, Грайль зобов’язувався влаш-
тувати усе до травня 1896 року 

деякі відділи зоосаду обов’яз-
ково повинні були мати своїм 
завданням сприяння раціо-
нальному розвитку сільського 
господарства у Південно-За-
хідному краї. Лише за такої 
постановки питання, за переко-
нанням М. Г. Дьяконова, спра-
ва зоологічного саду може роз-
раховувати на підтримку київ-
ської громади.
Після досить жвавого обго-

ворення, головним чином, роз-
гляду кошторису, майбутніх 
експлуатаційних видатків та 
розміру паїв, було вирішено 
продовжити підписку на паї, а 

засновникам вдруге зібратися 13 березня, щоб розглянути 
безпосередньо проект плану. 
На цьому другому засіданні в залі міської думи знову  голо-

вував Степан Сольський і знову доповідав Микола Дьяконов. 
Знову йшлося про необхідність попередньої підписки серед 
тих, хто підтримує ідею зоосаду, з оприлюдненням суми, яку 
вони погоджуються внести; треба було визначитися з першо-
черговими кроками, тобто на перших порах, в умовах недо-
стачі коштів, обмежитися створенням приміщень для звірів, 
риб і птахів вітчизняної фауни; також не треба, висловлювали-
ся учасники зборів, включати до розважальної частини проек-
ту організацію виступів артистів на сцені, щоб не було споку-
си перетворити зоосад на виключно розвеселяючий заклад. 
Було ухвалено негайно запросити осіб, які бажають взяти 

участь в заснуванні саду, взяти на себе турботи щодо попере-
дньої підписки та розробки статуту Товариства з організації та 
експлуатації зоологічного саду. Треба було детально обговори-
ти і первісний проект наукового та розважального саду, і внесе-
ний А. І. Жоффріо новий проект виключно наукової установи.   
На засіданні відбулися вибори уповноважених новостворю-

ваного Товариства. Ними стали В. І. Толлі, М. Г. Дьяконов, 
А. І. Жоффріо, М. В. Бобрецький, О. Н. Терещенко, Т. В. Ки -
баль  чич, О. О. Коротнєв, С. Е. Ласський та М. С. Саханський¹⁵. 

Сад «Шато-де-Флер».

Сад «Шато-де-Флер».

Сад «Шато-де-Флер».

Царський сад взимку.

¹⁵ «Киевлянин». – 1893. – 
15 марта.



- 24 - - 25 -

В цілому площа Царського саду на ті часи ста-
новила майже 24 гектари. З них три з половиною 
гектари було відрізано у 1864 році для влаштуван-
ня кафешантану «Шато-де-Флер», та ще під міські 
оранжереї, які знаходилися в оренді Вессера, 
відійшли ледь не два гектари. Тому прийняття 
містом у повній мірі пропозиції Грайля означало 
б позбавлення киян вже звичних для них розва-
жальних закладів у самому центрі  Києва. Ці мір-
кування стали головними у прийнятті рішення, й 
утримувачу звіринцю було відмовлено.    
Після того, через цілих вісім років після пер-

шого виступу, знову активізувалася громадськість. 
1 лютого 1900 р. газета «Киевлянин» повідомила, 
що група осіб порушила перед начальством кло-
потання дозволити заснувати в Києві Південно-
Російське товариство покровительства тварин. 
Серед ініціаторів були відомі люди – професор 
П. Я. Армашевський, керуючий Київським відділенням 
Державного банку Г. О. Афанасьєв, архімандрит Іона та інші. 
Однак знову, як і попереднього разу, ініційовану справу не 
було реалізовано.

та внести відповідну грощову заставу. Він планував споруди-
ти приміщення для хижих звірів та травоїдних довжиною 
кожне у 35 метрів, для мавп та малих звірів – розмірами 16-20 
метрів. Окрім цього – акваріум для амфібій, кам’яну будівлю 
для білих ведмедів та інших полярних тварин, два басейни 
для риб, плаваючих птахів і морських тварин і ще басейн для 
видр. Усі ці приміщення передбачалося прикрасити пальма-
ми та іншими екзотичними рослинами. 
Грайль також хотів влаштувати сцену для виступів дреси-

рувальників з мавпами і собаками, а окрім того, якщо місто 
додасть трохи землі, ще й відкрити лісову школу та школу 
квітів. За його розрахунками зведення нових споруд та роз-
планування території з пішохідними доріжками й алеями 
мало обійтися 60 тис. рублів. Ще 50 тисяч Карл Грайль плану-
вав асигнувати на придбання звірів, й отже втілення усього 
задуму треба було 110 тис. рублів¹⁶.  

Професор П. Я. Армашевський (сидить другий ліворуч) серед професорів університету
 та випускників-природознавців. 1911. Київське відділеня Державного банку.

Г. О. Афанасьєв.
¹⁶ «Киевлянин». – 1893. – 

5 октября.
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квітня 1907 р. газета «Киевлянин» повідоми-
ла, що днями відбулися установчі збори 
Київського Товариства любителів природи. 
Головним ініціатором створення цієї гро-

мадської організації був професор кафедри судової 
медицини університету св. Володимира Микола 
Олександрович Оболонський. Навколо нього об’єд-
налися професори університету та політехнічного 
інституту, викладачі природничих наук гімназій, 
лікарі, громадські діячі, відомі своїми милосердни-
ми справами, і взагалі любителі живої природи 
різних станів. На день зборів виявили бажання 
записатися у члени Товариства близько 200 осіб.  
Серед членів-засновників (а це засвідчувалося 

власним підписом претендента на таке звання під 
проектом статуту Товариства) були київський, 
подільський та волинський генерал-губернатор 
генерал від кавалерії В. О. Сухомлінов, граф 
А. О. Боб ринський, світліший князь О. К. Горчаков, 
граф І. А. Потоцький, барон В. Д. Оргіс-фон-Рутен-
берг, графи А. А. та Л. А. Ржевуські, князь Р. В. Сан-
гушко, граф В. О. Браницький, київський міський 
голова І. М. Дьяков, член міської управи П. М. Пла-
хов, начальник Києво-Подільського управління 
землеробства та державного майна Г. А. Чуйкевич, 
професори університету св. Володимира П. Я. Арма-
шевський, М. В. Бобрецький, О. О. Коротнєв, 
Ю. П. Лауденбах, В. К. Ліндеман, Л. О. Малиновський, 
С. Г. Навашин, В. П. Образцов, К. А. Пурієвич, 
В. К. Совинський, С. П. Томашевський, К. Г. Трі-
тшель, О. П. Шимановський, відставний професор 
університету Я. Н. Якимович, професор Київської духовної 
академії В. З. Завітневич, професор політехнічного інституту 
Ю. М. Вагнер, доктор медицини В. М. Сахновський з дружи-
ною, В. П. Науменко, відомий громадський діяч, цукропро-

В. О. Сухомлінов.

І. М. Дьяков.
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ня серед любителів (не виключаючи й учнів) інтересу до 
природи, у межах тваринного, рослинного та мінерального 
царств».
Товариство поділялося на вісім окремих секцій: 1) любите-

лів тварин взагалі, 2) акваріумів і тераріумів, 3) ентомології, 4) 
кімнатного та повітряного квітникарства і рослин взагалі, 5) 
мінерального царства, геології з палеонтологією, 6) собаків-
ництва, 7) птахівництва, голубівництва та поштово-голубино-
го спорту, 8) любителів орнітології. 

мисловець, благодійник і меценат О. Н. Терещенко, 
М. П. Шестаков, начальниця жіночої гімназії О. Ф. Плетньова, 
лікарі М. Н. Подрезан, Ф. Ф. Риндовський, М. К. Румянцев, 
викладачі гімназій І. І. Троцький, службовець Г. М. Риндик, 
купець О. В. Кобець та інші.        
І вже наступного після установчих зборів місяця, 12 трав-

ня 1907 р., міністерство землеробства затвердило Статут 
Київського Товариства любителів природи. Першим його 
пунктом визначалося, що «Товариство має на меті збуджен-

Статут Київського Товариства любителів природи. 1907.Є. Н. Сахновська (Терещенко).В. М. Сахновський.В. П. Образцов К. Г. Трітшель 

П. М. Плахов. В. П. Науменко.В. З. Завітневич С. Г. Навашин.
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3) Здійснює досліди акліматизації тварин і 
рослин. 

4) Розробляє заходи до охорони корисних 
тварин. 

5) Влаштовує зоологічні та ботанічні сади, 
громадські акваріуми. 

6) Влаштовує платні та безплатні лекції і 
виставки. 

7) Призначає конкурси та премії. 
8) Видає дипломи, медалі та інші нагороди 

за праці і заслуги з розробки питань, що стосу-
ються безпосередньо цілей та інтересів То  ва-
риства. 

9) Друкує протоколи своїх зібрань та видає 
свої праці у вигляді окремих збірників або 
власний журнал. 

10) Влаштовує екскурсії. [...]  
Кошти Товариства складаються: а) з член-

ських внесків, б) з доходів від його капіталів, в) з 
сум від продажу видань Товариства, г) з доходів 
від влаштованих Товариством виставок, читань 
та інших господарських заходів та д) з допомог 
та пожертвувань установ та осіб»¹⁷. 
Записатися до новостворюваної організації 

можна було у обраного головою Товариства
професора М. О. Оболонського, який мешкав 
по Бібіковському бульвару, № 36, та секретаря 
Товариства В. А. Бурдзинського¹⁸. Він мешкав у 
родинному будинку по вулиці Нестерівській, 
№ 7, який був записаний за його матір’ю.  

28 вересня 1907 р. професор Оболонський 
звернувся до правління університету св. Володимира з про-
ханням дозволити Товариству користуватися для своїх засі-
дань однієї з університетських аудиторій. Прохання було 
зустрінуте з розумінням, і ректор М. М. Цитович повідомив, 
що 6 жовтня правління ухвалило дозволити Товариству зби-
ратися в приміщенні університету по вівторках і четвергах від 
сьомої години вечора. З березня наступного року Товариство 
одержало дозвіл проводити секційні збори ще й по неділях у 
Ботанічному кабінеті, також о сьомій вечора¹⁹.     

Згідно зі Статутом, «для досягнення своїх 
цілей Товариство:   

1) Скликає свої збори, присвячені: а) бесідам 
та доповідям наукового і практичного характе-
ру,  що відносяться до різних відділів природо-
знавства, з тваринництва, рослинництва, міне-
ралогії та геології з палеонтології; б) бесідам, 
що стосуються: акваріумів (прісноводних та 
морських), тераріумів, виваріумів, зокрема 
спортивних та промислових тварин (звірів, пта-
хів, риб тощо): акліматизації їх та розведенню 
на волі, охороні їх від знищення, кімнатного та 
повітряного квітникарства, колекціонуванню; 
в) демонстраціям тварин, рослин мінералів, 
викопних останків тваринного і рослинного 
царства, приборів та пристроїв для утримання 
і розведення тварин і рослин, колекціонування; 
г) ознайомленню членів Товариства з новими 
тваринами, рослинами та мінерами;  д) озна-
йомленню з діяльністю Товариств як вітчизня-
них, так й іноземних, що переслідують подібні 
цілі; е) ознайомленню з літературою, як вітчиз-
няною, так й іноземною з питань, які можуть 
мати безпосередній інтерес для членів 
Товариства та є) ознайомленню з удосконален-
нями в акваріумах, тераріумах, кімнатних 
теплицях, з новими добривами для рослин, 
новим посудом для них, новими кормами для 
тварин і птахів та новими  засобами для бороть-
би з паразитами і шкідниками рослин і тварин. 

2) Влаштовує свої: а) бібліотеку, б) музей, в) 
лабораторію для проведення досвідів з утримання і розведен-
ня тварин і рослин у кімнаті; для дослідження хвороб тварин 
і рослин; для аналізу ґрунтів та різних, пропонованих в тор-
гівлі, добрив та засобів для боротьби з паразитами та шкідни-
ками тварин і рослин, а також штучних кормів; г) склади для 
продажу від Товариства: акваріумів, тераріумів, посуду для 
рослин, землі, корму для тварин і взагалі предметів, необхід-
них для утримання тварин, рослин, зоологічних, ентомологіч-
них, ботанічних і геологічних екскурсій та колекціонування. 

¹⁷ Устав Киевского 
Общества Любителей 
Природы. – К., 1908. – 
22 с.

¹⁸ «Киевлянин». – 1907. – 
17 апреля.

¹⁹ Отчет Киевского 
Общества Любителей 
Природы за 1910 год. – 
К., 1911. – С. 90. 

О. В. Кобець.

С. П. Томашевський.

Д. С. Марголін.

М. П. Шестаков
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професор Київської духовної академії В. З. 
Завітневич, який вітав починання Товариства 
любителів природи.          
На виставці демонструвалися, головним 

чином, кури різноманітних порід. Їх привезли 
не тільки з різних місцевостей Південно-
Західного краю, але й з інших місць Російської 
імперії. Особливо виділялися кури з маєтку 
Давидових у Кам’янці, й кожна з них, за відгу-
ками фахівців, являла собою значну цінність. 
Були також гуси, фазани, качки, індики, голу-
би, півчі птахи та папуги. В окремій кімнаті 
розмістився відділ чучел та інкубаторів. 
Викликала інтерес у відвідувачів колекція 
курячих яєць, що мали незвично потворний 
вигляд²¹. 
Найбільший успіх мала колекція курок Є. М. Ракович, яка 

одержала велику золоту медаль. Малою золотою відзначили 
колекцію М. Ф. Іогансона, де виділялося гніздо світлих брам з 
надзвичайно красивим оперенням. У відділі водяних птахів 
велику золоту медаль здобули тулузькі значних розмірів гуси 
А. К. Бабушкіна, малу золоту отримали ембденські гуси 
М. К. Трипольського. Також були пекінські качки, які за свої-
ми розмірами не відрізнялися від звичайних домашніх гусей.  
Товариство голубиного спорту виставило поштових голу-

бів, й усю колекцію разом нагородили великою золотою 
медаллю. В окремій клітці сиділа пара, яка «зробила кінець» 
у 1200 верст. Турмани П. Є. Шулькевича заробили малу срібну 
медаль, й одна пара серед них оцінювалася у 200 рублів. Окрім 
того були так звані корисні голуби, що легко могли замінити 
на столі домашню курку. Запам’яталася також декоративна 
птиця. Зокрема, фазан графа Ржевуського був удостоєний 
малої золотої медалі. Відвідувачі не приховували свого захо-
плення також від чорних лебедів – птахів рідкісної краси²².   
Виставки, безумовно, радували. Однак у Києві, з його 

450-тисячним населенням, університетом св. Володимира, 
іншими вищими начальними закладами, гімназіями та учи-
лищами, вже давно відчувалася потреба у зоологічному саду. 
І восени 1908 року Київське Товариство любителів природи 
вирішило заснувати цей, такий необхідний для міста сад. 

Першою публічною спра-
вою Товариства любителів 
при роди, якою воно розпочало 
свою діяльність, стало сприян-
ня Київському відділу То  ва-
риства любителів кімнатних 
рослин та акваріумів в органі-
зації їхньої виставки. Вона від-
крилася  2 вересня 1907 р. в 
са ду «Гранд-Отелю», який міс-
тився в будинку по Хрещатику, 
№ 22, що належав дружині 
міського голові Ользі Дьяковій.   
Тут були виставлені екзо-

тичні, місцеві та чужоземні 
риби, земноводні та морські 
тварини, актинії, раки, молюс-
ки, а також водяні чужоземні, 
вітчизняні та повітряні росли-
ни. Серед експонатів виставки 
привертали увагу черепаха 
великого розміру та південноа-
мериканський алігатор, який 
впродовж семи років безтур-
ботно жив у спеціально вла-
штованому для нього тераріу-
мі. Виставка працювала до 10 
вересня і мала неабиякий успіх 
серед численних відвідувачів²⁰. 
Ледь пройшли два місяці й 

Товариство любителів приро-
ди влаштувало виставку птахівництва, на цей раз вже само-
стійно. Вона працювала з 18 по 25 листопада 1907 р. на 
Хрещатику, в будинку № 41, й на відкритті були присутні 
начальник Південно-Західного краю генерал від кавалерії В. 
О. Сухомлінов, начальник Києво-Подільського управління 
землевпорядкування і землеробства Г. А. Чуйкевич та інші 
високі офіційні особи. Після молебню, який відслужив насто-
ятель жіночого духовного училища священик Беляковський, 
з короткою промовою виступив голова виставкового комітету 

Хрещатик від Бессарабки.

²¹ «Киевлянин». – 1907. – 
19 ноября.

²² «Киевлянин». – 1907. – 
23 ноября.

Вид на Думську площу.

²⁰ «Киевлянин». – 1907. – 
3 сентября.

М. М. Цитович.
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хвороби обов’язків декана 
медичного факультету нести не 
може. Хвороба, що спіткала 
зненацька, тривала лише п’ять 
днів. 14 березня заслужений 
ординарний професор по 
кафедрі судової медицини 
Імператорського університету 
св. Володимира дійсний стат-
ський радник М. О. Оболон-
ський помер. У суботу 16-го він 
був відспіваний в університет-
ській церкві й похований на 
Аскольдовій могилі.  
У некролозі, вміщеному в 

газеті «Киевлянин», зазначало-
ся: «В особі покійного універси-
тет св. Володимира втратив 
впливового та високо цінного 
члена професорської колегії. В 
правлінні університету та в раді 
довго буде відчуватися відсут-
ність цього діяльної, доброзич-
ливої, досвідченої людини. Ще 
сильніше відчує втрату медич-
ний факультет, який втратив в 
особі Миколи Олександровича 
свого беззмінного декана. Ця 
втрата особливо важка для 
медичного факультету у тепе-
рішній час, час створення клі-
нічного містечка, який стано-
вить нову еру в історії універси-
тету та його медичного факуль-
тету. Сама ідея широкого розгортання медичних закладів на 
новій відведеній містом площі зобов’язана багато в чому 
своїм зародженням та здійсненням М. О. Оболонському. 
Київське товариство боротьби із заразними хворобами та 
інші медичні установи Києва також з глибоким горем прово-
дять в могилу Миколу Олександровича»²³.

На той час у Товариства вже зібралася колекція 
тварин, що складалася з 17 видів ссавців та птахів. 
Серед них були вовк, дикі кози, борсуки, а також 
журавель-красавка (anthropoides virgo), змієїд 
(circaetos), карликовий темний орел (nisaetos minuta) 
тощо. Товариство поставило собі завданням зібрати 
у Київському зоологічному саду переважно тварин 
Російської імперії – і диких, і акліматизованих. 
Тварини ж інших країн надходили лише як пода-
рунки.
Деяких тварин Товариство придбало власним 

коштом, але більшу частину подарували зовсім 
різні люди – фахівці та просто любителі тваринного 
світу. Найпершим серед цих добродіїв,які створюва-
ли в Києві зоологічний сад, був професор медицини 
Микола Олександрович Оболонський.

 Він народився 1856 року і походив з потомстве-
них дворян Полтавської губернії. Вищу освіту отри-
мав у Харківському університеті, який закінчив у 
1880-му зі званням повітового лікаря. Наступного 

року поступив помічником прозектора по кафедрі судової 
медицини того ж університету і через п’ять років захистив 
дисертацію на ступінь доктора медицини. 
Ледь досягнувши 33-річного віку, Микола Олександрович 

став екстраординарним професором і зайняв кафедру судо-
вої медицини університету св. Володимира. Одночасно, того 
ж 1889 року, був призначений позаштатним молодшим 
ординатором Київського військового госпіталю. Тоді ж моло-
дого професора обрали почесним членом Паризького антро-
пологічного товариства. У 1893 році Оболонського затверди-
ли ординарним професором по своїй кафедрі, з червня 1902 
року й до кінця днів він був деканом медичного факультету. 
Брав діяльну участь у спорудженні клінічного містечка на 
Батиєвій горі, був головою будівельної комісії. І головне – 
активно і плідно займався справами Товариства любителів 
природи.    
Але на початку березня 1913 року Микола Олександрович 

застудився й у нього трапилося крупозне запалення легенів. 
11 березня він відправив ректору університету за власним під-
писом термінового листа, у якому повідомляв, що внаслідок 

М. О. Оболонський.

Аскольдова могила.

Бібіковський бульвар, № 36, де мешкав М. О. Оболонський.

²³ «Киевлянин». – 
1913. – 15 марта..
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Венантія змолоду цікавила зоологія, зокре-
ма, орнітологія, якій він віддавав увесь свій 
вільний студентський час. У його кімнаті стоя-
ли кілька кліток з різними пташками, а в 
садку поруч – вольєри. Це перемогло, й закін-
чивши у 1892 році повний курс університету, 
Бурдзинський юридичною практикою не 
зайнявся, а управляв невеличким родинним 
маєтком у Полтавській губернії. Одчасно 
заглибився у природознавчу літературу та 
спостереженням за природою. Цьому сприя-
ла багата навколишня фауна: пелікани у 
заплаві Дніпра, лебеді, бекаси, дикі качки.    

1906 року помер батько. Родинний маєток 
за взаємною згодою перейшов до ще одного 
молодшого брата Казимира, агронома за фа  -
хом, а він сам, отримавши за розподілом неве-
личкий капітал, повернувся до Києва. Обраний 
у 1907 році першим і єдиним секретарем 
Товариства любителів природи, Брудзин ський 
став також першим директором Київсь кого зоо-
парку. Він залишався на цій посаді у роки Першої світової та 
громадянської воєн, зберігши тварин і самий зоопарк.
Наприкінці 1924 року родина Бурдзинських виїхала до 

своєї батьківщини – до Польщі. Наступного року Венантій
Андрійович оселився у Варшаві й почав клопотати про від-
криття зоопарку. Коли у 1927-му міські влади прийняли 
рішення щодо створення такого муніципального закладу, 
Бурдзинського призначили директором. Зоопарк був відкри-
тий в центрі міста, майже на березі Вісли, у квітні 1928 року. 
Але керувати ним першому директору довелося недовго. 
Як писав у спогадах Микола Шарлемань, в грудні того ж 

року в зоопарку трапилася пожежа й від неї загинули усі 
мавпи. Трагічна подія була для Венантія Андрійовича страш-
ним ударом, стався інфаркт і 17 грудня 1928 р. він помер²⁵. 
Поховали його на Повонськівському кладовищі у Варшаві, 
освяченному ще 1792 року.   
Створене у 1907 році Київське Товариство любителів при-

роди з труднощами відшукувало притулок для тварин, що 
надходили як подарунки від різних приватних осіб, здебіль-
шого від заможного прошарку київської людності.  

Через 60 років після створення Товариства 
любителів природи професор М. В. Шарлемань, 
як свідок і учасник його перших кроків, згадував 
разом з Оболонським й іншу видатну особистість: 
«Головою Товариства були багато осіб – то профе-
сор Оболонський, то київський комендант Медер, 
але секретарем багато років був незмінно Венантій 
Андрійович Бурдзинський. Він мав невеликий 
маєток десь у Полтавській губернії й усі гроші від 
продажу власних сільськогосподарських продук-
тів витрачав на Товариство любителів природи. 
Він організував у Києві Зоологічний сад і створив 
у Києві Ентомологічний журнал, залучивши до 
керівництва у ньому видатних ентомологів 
Лебедєва, Поспєлова та інших. Він організував, 
залучивши до участі Кеппена, Біологічну станцію 
на Дніпрі у 1909 році. По суті, усі значні природ-
ничоісторичні організації в Києві зобов’язані 
Венантію Андрійовичу Бурдзинському»²⁴.                 
Він народився 18 травня 1864 р. в селі Селище 

Канівського повіту Київської губернії. Його бать-
ко дворянин Андрій Бурдзинський, був власни-
ком і управителем невеликої цукроварні, мати  
Валентина Спиридонівна походила з роду 
Комарницьких, й мали вони сімох дітей — п’яте-
ро синів та дві дочки.   Одержавши в Києві гімна-
зичну освіту, старший син Венантій поступив на 
медичний факультет університету св. Володимира, 
але невдовзі перейшов на юридичний. Там пізні-
ше навчався і його наймолодший брат Віктор, 
який став адвокатом, помічником присяжного 
повіреного. 
А другий після венантія син – Тадеуш – твердо 

присвятив себе медичній справі: з 1905-го по 1918 
рік завідував гінекологічним відділенням 
Тамбовської губернської земської лікарні. Серед 
пам’яток історії та культури народів Російської 
Федерації по Ульяновській області значиться 
пам’ятка архітектури — «Будинок, де мешкав лі -
кар Тадеуш Андрійович Бурдзинський».  

М. О. Кеппен.

Венантій Бурдзинський.

²⁴ ІР НБУВ. – Ф. 49, № 4.
²⁵ За іншими свідченнями, 
Бурдзинський помер 
від запалення легенів.

Вхід на Повонзківське кладовище.
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«Якщо надійде Височайший дозвіл Його Імператорської 
Величності на відпуск Київському Зоологічному саду зубрів, 
то вони є в Імператорському Полюванні.
Перевезення до Києва зубрів може бути здійснено тільки 

санним шляхом, тому що вони знаходяться у 11-верстній від-
стані від ближчої станції заліз-
ниці й через громіздкість ван-
тажу доставка на колесах 
неможлива. Окрім того, з 
настанням зими усі зубри 
випускаються на волю до лісу.  
Що ж стосується тетеревів, 

рябчиків та зайців-біляків, то 
вони на цей час нікому не від-
пускалися й Імператорське 
Полювання для поповнення в 
своїх угіддях купує їх у суміж-
них Олонецькій та Новго род-
ській губерніях.
За усього бажання, також не 

може бути задоволеним про-
хання відпустити лосів, що зна-
ходяться у лісах Імпера тор сь-
кого Полювання. Ловитва їх ніко-
ли не здійснювалася. Тварини ці тримаються переважно ста-
дами й ловля навіть одного екземпляра – справа виняткового 
випадку»²⁸.  
Отже, у цьому проханні щодо передачі тварин Товариству 

любителів природи було відмовлено, але його правління не 
полишало спроб. 15 вересня 1910 р. воно звернулося до 
управління князівства Ловичського²⁹, яке підпорядковувалося 
міністерству імператор-ського двору. За доповіддю міністра, 
13 жовтня вийшло «Всемилостивіше Його Імператорської 
Величності повеління відпустити з лісів Князівства Ло  вич сь-
кого для Київського Товариства Любителів Природи, для 
заснованого минулого року зоологічного саду, одну пару 
молодих оленів та по парі фазанів з порід: верзиколор, мон-
гольських та манджурських»³⁰.   
У 1910 році Товариство впродовж дев’яти місяців, звертаю-

чись до різних урядових та неурядових установ, намагалося 

Весною 1909 року правління університету св. Володимира 
дозволило Товариству розмістити наявних у нього тварин на 
нижній ділянці університетського ботанічного саду. Цей сад 
існував вже 70 років – він був закладений у 1839-му в круто-
ярах за головним корпусом університету, який тоді ще тільки 

почали будувати. Теперішні 
межі ботанічного саду ім. ака-
деміка О. В. Фоміна – бульвар 
Т. Шевченка, вулиці Л. Тол-
стого та Комінтерну, а площа 
22,5 гектари.   

24 березня 1909 р. голова То -
вариства професор М. О. Обо  -
лон ський одержав повідом-
лення від ректора університету 
М. М. Цитовича: «Правління 
Університету Св. Володимира 
у засіданні своєму 21 поточно-
го березня  дозволило Прав-
лін ню Товариства тимчасово 
помістити у ботанічному саду 
Університету належний То  ва-
риству звіринець на умовах, 
зазначених у відношенні від 

того ж числа березня місяця»²⁶.  
Правління Товариства винахідливо працювало у напрямку 

створення найсприятливіших умов для діяльності зоосаду. У 
відповідь на його клопотання віце-губернатор М. М. Чихачов, 
який на той час виконував обов’язки київського губернатора, 
16 травня 1909 р. повідомив: «Я не зустрічаю зі свого боку 
перешкод до встановлення біля входу до звіринцю в 
Ботанічному саду скрині для збору грошей на користь 
Товариства на утримання звірів та птахів, які знаходяться у 
звіринці, про що разом з цим доведений до відома Київський 
Поліцмейстер».  Піклуючись про урізноманітнення свого 
зібрання тварин, Товариство любителів природи звернулося 
до відомства Імператорського По  лю вання з проханням пере-
дати зоологічному саду зубрів. Але відповідь ловчого Його 
Величності дійсного статського радника В. Р. Дица 26 лютого 
1910 р. нічого радісного не обіцяла: 

Університет та ботанічний сад. 1900-і. Безаківська вулиця та пам'ятник графу Бобринському.

²⁸ Там само. – С. 105.
²⁹ Столицею 
князівства був Лович – 
повітове місто 
Варшавської губернії.
³⁰ Отчет Киевского 
Общества Любителей 
Природы за 1910 год. –  К., 
1911. – С. 106.

²⁶ Отчет Киевского 
Общества Любителей 
Природы за 1910 год. – 
К., 1911. – С. 100. 
₂₇ Там само. – С. 101.
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колекцію середньоазіатських тварин, Едуард 
(Микола) Шарлемань писав, що цим зібран-
ням Товариство «повністю завдячує непохит-
ній енергії Сергія Івановича, який немало 
праці та особистих витрат поклав на цю спра-
ву. Найбільш цікаві з тварин, вивезених 
С. І. Світославським: молодий сибірський 
козел (capra sibirica), комишеві коти (felis 
chaus), степна рись (caracal), гриф-монах 
(vultur monachus), велика серія сипів та 
стерв’ятників, туркестанський гірський беркут 
(aquila fulva daphanea), сокіл-балабан, тур-
кменські пугачі, гімалайські улари (tetraogallus 
hymalaiensis). Вельми цікава також колекція 
туркестанських плазунів: агам, круглоголовок, 
піщаних удавів тощо»³². У при-
дбанні деяких звірів Світо-
славському матеріально допо-
міг Олександр Николович 
Терещенко. 
Світославський зумів протя-

гом весни та літа, зазначалося у 
звіті Товариства любителів 
природи за 1910 рік, зібрати в 
Туркестані доволі повну добір-
ку представників місцевої 
фауни, витративши на це чима-
ло власних коштів, часу та 
зусиль. Влітку він надіслав до 
Києва багажем та поштою сте-
пових удавів, кам’яних ящірок 
та піщаних круглоголовок, 
жовтопузика, каспійських 
черепах, степових зайців, червоних качок. А 13 листопада 
прийшли два вагони різних тварин: гірські яки, верблюди, 
гірська вівця, антилопи, туркестанські борсуки та лисиці, 
дика свиня, дика кішка, шакали, а з птахів – гірські гімалай-
ські індички, гірська курочка, туркестанські горлиці, білопу-
зий рябок, туркменський пугач, туркменська неясить, 
стерв’ятники, п’ять білоголових сипів, гірський беркут, сокіл, 

вирішити питання надання пільгових тарифів 
на перевезення диких тварин російськими 
залізницями. Врешті такі тарифи, що ними 
користувалося Імператорське Російське 
Товариство акліматизації тварин і рослин у 
Москві, були з 16 вересня поширені й на 
Київське Товариство любителів природи.     
Після того збирання тварин пішло значно 

успішніше й вже на кінець року колекція налі-
чувала 115 видів хребетних загальною кількі-
стю 398 екземплярів. Його Високість принц 
Олександр Петрович Ольденбурзький з дру-
жиною Її Імператорською Високістю принце-
сою Євгенією Максиміліанівною подарували 
пару кавказьких турів, Головне управління 
уділів – пару благородних оленів, князь 
С. О. Долгоруков – чотири лані, граф Й. А. По -
тоцький – борсуків та фазанів, О. Н. Те -
рещенко – лебедів шипунів та чорних лебедів. 
Колекція зоосаду поповнилася дарунком гра-
фині М. Є. Браницької з Білої Церкви – біли-
ми ланями, золотистими та срібними фазана-
ми, лебедями.               
А найціннішим набуттям зоосаду стала 

колекція тварин з Туркестану, зібрана членом 
Товариства художником Сергієм Івановичем 
Світославським. На цю подію газета «Рада» 
відгукнулася 23 серпня таким дописом: 
«Зоологічний сад київського «общества люби-
телей природы» все збагачується. Цими днями 
одержало «общество любителей природы» од 
художника С. І. Світославського з Центральної 
Азії перший транспорт цікавих екземплярів 
азіатських звірів: туркестанських зайців, птахів 
(качки-карагажки) і т. ін. Добродій Світо слав-
сь кий незабаром, коли ніщо не стане на пере-
шкоді, має прислати до Києва другий тран-
спорт, що складатиметься з великих звірів»³¹.  
Розповідаючи у виданому 1911 року 

«Каталозі Київського зоологічного саду» про 

С. І. Світославський.

Художник С. І. Світославський. Передвечір'я.

Диплом В. О. Сухомлінова.

³¹ «Рада». – 1910. – 23 серпня.

³² Шарлемань Э. Каталог 
Киевского зоологического 
сада. – К., 1911. 

Принц 
О. П. Ольденбурзький.
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деревах, то у воді, то на піску. Стіни вед-
межого дворика мали висоту чотири метри 
та ще й метр з лишком у землі, щоб ведмеді 
не змогли перелізти або підритися. Вночі 
звірі знаходилися не на дворі, а у великій 
клітці.
Біля ведмедів та вовків завжди було багато 

відвідувачів – дорослих і дітей. У цій частині 
саду побудований також сарай для верблю-
дів та ослів, споруджений сарай і влаштовані 
дві клітки для лисиць та борсуків. Середину 
між ними займали великий квітник та кра-
сивий грот з лавками для відвідувачів, а 
навпроти нього залишався майданчик під 
майбутній басейн для лебедів.  
У центральній частині розміщувалися 

клітки для шакалів та їжаків, з ними сусіду-
вала велика загородь для журавлів, лелек і 
гусей. Тут також були обнесений дротяною 
сіткою великий басейн для чайок, чапель, 
диких гусей та качок, невеликий басейн для 
дрібних порід качок та кілька кліток з басей-
нами і кущами для куликів, водяних курча-
ток, жайворонків тощо. А ще – велика кліт-
ка для грифа та два павільйони з відділення-
ми для денних та нічних хижих птахів, три 
великі клітки для орлів, клітки для куниць, 
тхорів, білок, ховрашків, хом’яків та земля-
них зайців. У цій частині саду знаходилися 
тераріум для плазунів, великий дворик для 
павичів, з яким межували криті вольєри 
фазанів. Між пташиними вольєрами квіту-
вали кілька великих клумб та газонів. 
Наприкінці листопада 1910 року 

Товариство звернулося до Власної Його 
Імператорської Величності Канцелярії по 
закладах Імпе рат риці Марії відносно 
надання деяких пільг у стягненні благодій-
ного збору з відвідувачів зоосаду у ботаніч-
ному саду університету св. Во      ло  димира. 

білохвостки тощо. Туркестанською колекцією 
С. І. Світославський майже подвоїв колекцію 
тварин Київського зоологічного саду, – відзна-
чав секретар Товариства В. А. Бурдзинський.   
Ще у січні 1910-го правління Товариства 

зверталося до міської думи з проханням виді-
лити 1000-1500 рублів на утримання заснова-
ного минулого року зоосаду. При цьому 
висловлювалася згода, щоб зоосад було назва-
но міським. Як зазначала газета «Рада», 
«Товариство любителів природи має на думці 
зібрати якнайповнішу колекцію звірів, птиць і 
т. ін., що живуть у межах Росії»³³. Міська влада 
почула клопотання Товариства й двічі виділя-
ло зоопарку субсидії – 1000 та 1500 рублів. 

1910 року правління універ-
ситету св. Володимира майже у 
два рази збільшило відведену 
зоологічному саду ділянку, й 
тепер у розпорядженні 
Товариства любителів приро-
ди було півтори десятини. Це 
дало можливість збільшити 
загородь для ланей, влаштува-
ти великий теплий сарай з від-
діленнями для ланей та яків, 
спорудити нову загородь з 
теплим сараєм для анти-
лоп-джейранів та гірських 
баранів, в тій самій загороді 
помістили й зайців-русаків. 
Це все було у верхній части-

ні саду, а в нижній влаштували 
велику загородь із зимовими 

сараями для косуль та оленів; тут також – загородь для диких 
свиней, поруч – обнесений високим парканом великий дво-
рик, де гуляли вовки, які мали ще дві власні клітки. Поруч з 
вовчим приміщенням було влаштовано відкриту клітку з 
трьома соснами для лазіння та з купальнею – це приміщення 
призначалося для ведмедів, які проводили цілий день то на 

Медаль та печатка
Київського товариства 
любителів природи.

³³ «Рада». – 1910. – 20 
січня.

Ботанічний сад університету св. Володимира.

О. Н. Терещенко.
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приємствами. Лише висококультурна нація, як Англія, має 
знаменитий лондонський зоологічний сад, який заснований 
і є власністю Зоологічного Наукового Товариства, яке існує 
вже 82 роки. 
Поменше сумнівів, побільше 

довіри до своїх сил і до діячів 
Товариства, побільше активної 
допомоги та уваги, – й Київське 
Товариство Любителів Природи 
саме зуміє утримати у своїх 
руках створений ним Зоо-
логічний Сад, його поповнити і 
розширити! Київський Зооло-
гічний Сад буде оригінальним і 
повчальним, тому що тут плану-
ється зібрати лише вітчизняних 
тварин, які проживають в 
Європейській та Азіатській Росії 
або тут акліматизовані»³⁴.

Столичний Петербург під-
тримав клопотання киян, й у 
відповіді від 20 грудня зазнача-
лося: «Головноуправляючий 
Кан целя рією визнав за можли-
ве в порядку застосування до 
параграфу 8 діючих Правил 
стягнення збору з публічних 
видовищ та розважань, надати 
Товариству право на заміну 
марочного поквиткового справ-
ляння цього збору, що нале-
жить з відвідувачів згаданого 
зоологічного саду – за вхідну 
плату не вище 10 коп. з особи, 
відрахуванням в рахунок благо-
дійного збору 10 відсотків з 
ціни кожного проданого квит-
ка». Отримана пільга мала 
надати Товариству заощаджень 
за літні місяці близько 500 
рублів. 

1910 року в зоосаді було 46706 
платних відвідувачів, з яких 
35562 дорослих та 11144 дітей. 
При тулки, міські училища та 
екскурсії народних училищ від-
відували сад безоплатно. 
У звіті про діяльність 

Київського Товариства любите-
лів природи за 1910 рік його 
секретар В. А. Бурдзинський 
писав: 

«Зоологічний сад – найцінні-
ший з усіх закладів Товариства, 
його треба берегти й прямува-
ти до його розвитку. Усі зооло-
гічні сади в Європі становлять 
власність акціонерних компа-
ній, вони є комерційними під-

Зоологічний сад.

Бібіковський бульвар зимою.

Дніпровська біологічна станція.

Ботанічний сад університету.
Газета «Киевская мысль» з приводу Зоологічної виставки у Царському саду. 1910.

³⁴ Отчет Киевского общества любителей 
природы за 1911 год. – К., 1912. – С. 20-21.
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а початок 1911 року в зоосаді налічува-
лося 132 види тварин загальною кількі-
стю 478 екземплярів. З них 31 вид ссав-

ців  – у 119 екземплярах, птахів – 93 види у 324 
екземплярах, плазунів – 6 видів у 30 екземп-
лярах та два види риб у п’яти екземплярах. 

21 травня 1911 р. правління університету св. 
Володимира ухвалило дозволити відкрити 
вхід з території звіринцю у ботанічний сад під 
контролем з боку Товариства, а також влашту-
вати катання дітей на ослику по алеї, що при-
микає до зоологічного саду. Окрім того, прав-
ління розпорядилося, щоб городові, які нагля-
дають за порядком у ботанічному саду, здій-
снювали нагляд також і за звіринцем.
Але одночасно правління універси-

тету прийняло ще одне рішення, про 
яке ректор М. М. Цитович за тиждень 
повідомив правління Товариства: 
«Обговоривши питання щодо подаль-
шого перебування звіринцю у ботаніч-
ному саду, Правління Університету 
знайшло його небажаним, тому що 
поступове розширення площі, яку він 
займає, завдає шкоду саду, заважає 
публіці й позначається шкідливо на 
рослинності, а тому має честь покірно 
просити Правління Товариства потур-
буватися видаленням звіринцю з бота-
нічного саду не пізніше осені цього 
року»³⁵. 
Таке рішення було, з одного боку, 

вельми несподіваним для Товариства любителів природи, а з 
іншого, враховуючи власні інтереси університету та одночас-
но перспективи розвитку міського зоосаду, цілком логічним. 

М. М. Цитович.

³⁵ Там само. – С. 87.
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кавказьких, зозулястих, маньчжурських, коро-
лівських, сріблястих та помісі: алмазного з 
золотистим та кавказького з мань чжурським і 
зозулястим по парі, вухастого фазана одного, 
качок: пепозак, шилохвостів та огарів, казарок 
білощоких, куликів: ширококлювів, перевізчи-
ків, тиркушок, сивок, хрустанів, далі чайок 
мартинів та степових орлів, усього по парі. 
Окрім того я міг би подарувати ще одного 
зубра, бізона з рогом наполовину зламаним, 
але в іншому дуже красиву тварину. Незалежно 
від перерахованих тварин, можливо, знайдеть-
ся що-небудь, чого у Вас немає, тому, якщо 
направите сюди людину, дайте йому список, 
що Вам бажано отримати». 
Фальц-Фейн щиро радів з 

того, що колекції Київського 
зоосаду зростають і взагалі 
справи йдуть успішно, а щодо 
неприємностей та чвар, які 
часом виникали, писав: «Зазд-
рість, лихослів’я та недобро-
зичливість у нашому сус-
пільстві та в громадських спра-
вах, на жаль, явище рядове. 
Хочеться однак усе-таки віри-
ти, що, завдячуючи головним 
чином Вашій енергії та любові 
до справи, Київський Зооло-
гічний Сад досягне квітучого 
стану. В. А. Погоржель ський 
писав мені, що у Вашому саду 
все тримається виключно Вами. 
Бажаю повного успіху»³⁷.
Проте Київське Товариство любителів природи практично 

не мало площ та приміщень, де б можна було розмістити 
таку кількість нових, щедро подарованих тварин. Ті, що вже 
населяли зоологічний сад, влітку знаходилися на ділянці 
ботанічного саду, а взимку тварин, які не переносили холоду 
і не могли залишатися на дворі, переводили до одного з при-

Адже започаткований Товариством зоосад 
вже знали за межами Києва.  
Влітку 1911 року місто відвідали заступник 

голови Імператорського Російського товари-
ства акліматизації тварин і рослин професор 
М. Ю. Зограф та директор Московського зоос-
аду В. А. Погоржельський. Тими відвідинами 
був покладений початок обопільно корисно-
му обміну тваринами між Києвом та Москвою. 
Повернувшись додому, Погоржельський 16 

липня письмово звернувся до правління 
Київського товариства любителів природи: 
«Милостиві государі! Поспішаю принести від 
імені ввіреного мені Саду глибоку вдячність за 
Ваше настільки чуйне ставлення до потреб 
нашого Саду, проявлене в дарунку Саду у 
вищій ступені цікавих для нас тварин. Зі свого 
боку можу запропонувати Київському Саду з 
приплоду цього року алтайського марала 
самця, маньчжурського плямистого оленя, 
пару білолобих казарок та сріблястих чайок. 
Був би дуже радий, якщо б пан завідуючий 
Київським Зоологічним Садом Венантій 
Андрійович Бурдзинський знайшов можли-
вість відвідати наш Сад і вказав під час особи-
стого побачення на ті екземпляри вітчизняної 
фауни, які цікаво було б мати Київському 
Зоологічному Саду. Смію надіятися, що зав’я-
зані нами стосунки не перервуться й прислу-
жаться розвитку взаємного обміну тваринами 
для блага наших садів»³⁶. 
Обіцяли бути дуже плідними взаємини зі 

всесвітньо відомим акліматизатором і гібридизатором 
Фрідріхом Едуардовичем Фальц-Фейном, який пропонував 
тварин зі свого акліматизаційного парку в Асканії Новій. 25 
серпня 1911 р. він писав секретарю Товариства любителів при-
роди В. А. Бурдзинському: «На цей час я можу запропонувати 
Товариству двогорбого верблюда, буйвола, пару нільгау, пару 
овець за вашим вибором (курдючних, волоських, іспанських та 
напівкровних муфлонів з іспанськими), ховрашків, фазанів: 

В. А. Погоржельський. Ф. Е. Фальц-Фейн.

М. Ю. Зограф.

³⁶ Там само. – С. 98. ³⁷ Там само. – С. 95-96.

Ф. Е. Фальц-Фейн у маєтку «Асканія-Нова».
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фруктового саду, що належав 
Київському відділу Імпера тор-
сь  кого Російського товариства 
плодівництва, ландшафтний 
садівник Андрій Зейдак розбив 
парк, висадивши у ньому майже 
170 порід дерев³⁹. Пізніше фахів-
ці відзначали, що «з усіх наса-
джень Києва зоопарк найпри-
датніший для вивчення теорії 
ландшафтного садівництва, він 
нагадує собою збірник живих 
ілюстрацій до курсу прикладної 
дендрології». 

28 травня 1912 р. голова пра в-
 ління Київського Товарист ва 
любителів природи професор 
В. З. Завітневич звернувся до по -
 печителя Київського нав чаль-
ного округу: «Київське То -
вариство любителів природи 
від дня свого виникнення (14 ве -
ресня 1907 р.) постійно й неод-
мінно користувалося підтрим-
кою та прихильністю правління 
університету св. Володимира. І 
тільки завдяки цієї підтримки 
воно могло так широко і плідно 
розгорнути свою діяльність на 
громадську користь. Відведен-
ням частини Ботанічного саду 
під тимчасове розміщення дея-
ких представників місцевої 
фауни, зібраних Товариством, 
Імператорський університет 
вия вив величезне сприяння 
Київському Това риству любите-
лів природи при влаштуванні 
ним у місті Києві зоологічного 
саду, складеного переважно з 

станційних бараків, точніше до 
бараку продовольчого пункту 
на залізничній станції Київ-І. 
Добре, що у цьому знаходили 
порозуміння з комендантами 
станції полковниками С. М. Яб -
лоновським та І. А. Савичем.
Фальц-Фейн з жалем конста-

тував, що за таких несприятли-
вих обставин Товариство не 
змогло до зими забрати тварин 
з Асканії, тим більше, бажаю-
чих на них у нього було багато. 
І усе ж Федір Едуардович у 
листі від 23 листопада пообіцяв 
протримати зимою тварин у 
себе, хоч і не міг гарантувати, 
що до весни у нього залишать-
ся усі обіцяні тварини. 

22 листопада 1911 р. ректор 
університету св. Володимира 
М. М. Цитович нагадав прав-
лінню Товариства, що 21 трав-
ня правління університету 
«просило потурбуватися щодо 
видалення звіринцю з ботаніч-
ного саду до осені цього року». 
Але Товариство, робив висно-
вок ректор, «не вжило ніяких з 
цього питання заходів, а тому 
правління університету св. 
Володимира знову настійливо 
просить відносно визволення 
ботанічного саду від звіринцю, 

що належить Товариству»³⁸.
Отже, ситуація ускладнилася й вимагала термінових рішень. 

Врешті 16 травня 1912 р. міська дума ухвалила відвести під зоо-
парк 4 десятини 1390 кв. сажнів землі по Брест-Литовському 
шосе, навпроти корпусів Політехнічного інституту. Потім 
додали ще, й тут, на загальній площі 18 десятин колишнього 

Зоосад Товариства любителів природи.

Залізничний вокзал.

³⁸ Там само. – С. 89.
³⁹ ДАК. – Ф. 163, оп. 
3, спр. 31.

Політехнічний інститут.

Брест-Литовське шосе.

Брест-Литовське шосе.
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Однак дотриматися цього нового терміну 
любителям природи не вдалося, й Товариство 
звернулося до генерал-губернатора 
Ф. Ф. Трепова. Той зрозумів ситуацію і 21 

вересня писав Цитовичу: 
«Правління університету пред’явило 

Товариству любителів природи вимогу очи-
стити територію, яку воно займає, чим поста-
вило Товариство у вкрай скрутне становище, 
оскільки через настання зимового часу воно 
позбавлене можливості знайти для зоологіч-
ного саду придатне приміщення. У зв’язку з 
проханням правління Товариства, яке до мене 
надійшло, маю честь просити виявити своє 
сприяння для дозволу Товариству правлінням 
університету відкласти звільнення території, 
яку воно займає у ботанічному саду, хоч би 
тимчасово – до весни»⁴².
Лист Трепова подіяв на ректора університе-

ту, й вже 24 жовтня голова Товариства дійсний 
статський радник В. З. Завітневич та голова 
Комітету з влаштування зоологічного саду 
генерал-майор П. В. Медер надіслали гене-
рал-губернаторові подячного листа: 

«Київське Товариство любителів природи, 
в особі свого Правління та Комітету з влашту-
вання Зоологічного саду, приносить свою най-
глибшу вдячність Вашому Високо превосхо-
дительству за високе заступництво та освічене 
сприяння, виявлене Вашим Високопревосхо-
дительством у справі залишення Зоологічного 
саду у Ботанічному саду університету до трав-
ня наступного року. Прийміть упевнення у 
глибокій нашій до Вашого Високопревосходи-
тельства повазі та відданості». 
Але ще до того правління Товариства люби-

телів природи вирішило звернутися по допо-
могу до киян. 10 жовтня 1912 р. в газеті 
«Киевлянин» був опублікований відкритий лист 
за підписом члена правління Товариства і скарб-

представників тварин, які населяють нашу 
обширну вітчизну. За три роки свого існування 
київський зоологічний сад так розрісся, попов-
нився рідкісними та цікавими тваринами, що 
йому стало тісно на відведеній у Ботанічному 
саду ділянці. Між тим скупчення на одному 
невеликому місці багатьох тварин стало турбу-
вати сусідніх мешканців, а також публіку, що 
гуляє у Ботанічному саду. Тому правління уні-
верситету св. Володимира запропонувало 
Київському Товариству любителів природи 
вивести свій звіринець на інше місце.
Київська міська дума співчутливо відгукну-

лася на прохання Товариства й ухвалила відве-
сти під зоологічний сад постійну ділянку 
землі. […] Ділянка розташована по 
Політехнічній вулиці40 навпроти Київського 

політехнічного інституту, вона являє собою відкрите поле без 
усяких ще деревних насаджень та окрім того ця земля знахо-
диться в орендному користуванні приватної особи. Ця поста-
нова міської думи буде затверджена київським губернатором 
не раніше як за місяць, і тільки після цього можливо буде 
розпочати хоч би будь-які роботи. Між тим Київське 
Товариство любителів природи, як Товариство, що переслі-
дує учені, просвітницькі цілі, не володіє вільними фінансови-
ми засобами, необхідними на одночасне оснащення та влаш-
тування зоологічного саду на новому місці й при тому у най-
коротший термін.
Тому правління Київського Товариства любителів приро-

ди насмілюється звернутися до Вашого Превосходительства з 
проханням виявити своє сприяння щодо залишення зооло-
гічного саду у теперішньому його приміщенні до прилашту-
вання відведеної містом ділянки під зоологічний сад».

20 червня ректор М. М. Цитович відповів, що правління 
університету св. Володимира, відповідно до свого рішення 
від 15 червня, знайшло можливим продовжити перебування 
звіринцю у ботанічному саду до 1 вересня. Але для цього То -
ва риство має підпискою підтвердити своє зобов’язання 
виселити зоологічний сад з саду ботанічного до зазначеного 
1 вересня⁴¹. 

Ф. Ф. Трепов.

Газета «Киевлянин». 10 жовтня 1912.⁴⁰ Брест-Литовське 
шосе (нині – 
проспект Перемоги).
⁴¹ ЦДІАКУ. – Ф. 707, 
оп. 196, спр. 100 ч.3, 
арк. 456-458.

⁴² ЦДІАКУ. – Ф. 442, оп. 
660, спр. 272, арк. 111.

Г. М. Риндик.
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Лані

Ведмідь.

Лось (молодий самець).

Джейран.

Єгипетські віслюки.

Бурий гриф.

Білохвостий дикобраз.

Біла сова.
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Ставок з білими лебедями.

Степова рись, каракал.

Руда чапля.

Домашні яки.

Орел-могильник (молодий).

Загородь з лелеками, журавлями та гусями.

Одногорбі верблюди.

Сокіл-балобан.

Загальний вигляд ведмежої клітки.

Велика біла чапля.
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Зоологічний сад удостоївся 
також Височайшої милості: за 
велінням Його Імператорської 
Величності пожертвувана з лісів 
князівства Ловичського43 пара 
благородних оленів і три пари 
фазанів та з Гатчини пара зубрів. 
На цей час колекція Зоологічного 
саду складається з 44 видів ссав-
ців, 122 видів птахів та 11 видів 
плазунів.
Вимушене влаштувати Зоо-

ло   гічний сад на новому місці, 
Товариство любителів природи 
вирішило обладнати його за 
зразками європейських анало-
гічних закладів, для чого худож-
ник-садівник п. Зейдак склав проект плану і архітектором п. 
Бобрусовим складаються проект споруд. 
На території Зоологічного саду передбачається розбити 

парк з галявинками, квітниками, ставками, фонтанами і між 
ними встановити клітки, вольєри та інші приміщення для 
тварин, а також влаштувати майданчики та пристосування 
для корисних дитячих ігор, але, на жаль, для цього потрібні 
кошти, й постає питання, звідки їх узяти? 
Товариство любителів природи сподівається, що його 

культурні починання будуть підтримані жителями й устано-
вами міста Києва та усього Південно-Західного краю, і тоді 
Київський зоологічний сад, як корисний і необхідний у тако-
му культурному центрі заклад, буде загальними зусиллями 
піднятий на відповідну висоту, а тому дозволяє собі звернути-
ся з покірним проханням до усіх осіб та установ, які співчува-
ють влаштуванню в Києві Зоологічного саду за зразком євро-
пейських садів, надавати посильну грошову допомогу, не 
переймаючись цифрою; як одиниці копійок, так і більш 
значні суми прийматимуться з глибокою вдячністю»⁴⁴. 
У відкритому листі повідомлялися адреси та прізвища осіб, 

яких було уповноважено приймати добровільні пожертви на 
Зоологічний сад. Це – голова Комітету з влаштування зоологіч-
ного саду київський комендант генерал-майор П. В. Медер, 

ника Комітету з влаштування 
зоологічного саду Г. М. Риндика:

«Київський зоологічний сад, 
розміщений з дозволу правлін-
ня університету св. Володимира 
у Ботанічному саду, розростаю-
чись поступово, досяг останнім 
часом настільки великих розмі-
рів, що правління університету 
не знайшло можливим залиши-
ти його надалі у Ботанічному 
саду й запропонувало Товарист-
ву любителів природи негайно 
забрати тварин із саду. 
Хоч постанову правління уні-

верситету про виселення тварин 
було повідомлено Товариству 

ще минулого року, але останнє, за відсутністю відповідної 
території та коштів, не могло виконати його так швидко. 
Після тривалих пошуків місце було знайдене: міська упра-

ва прийшла на допомогу Товариству й відвела під Зоологічний 
сад ділянку міської землі навпроти Політехнічного інституту. 
Але для оснащення Зоологічного саду, навіть лише первісно-
го, на новій території, знадобиться значна сума, якої на цей 
час Товариство поки не має.
Що Зоологічний сад викликає інтерес у широких колах 

суспільства, видно хоча б з наступних цифр: у 1909 та 1910 
роках його відвідало понад по 100.000 людей платних та безо-
платних; 1911 року було самих платних відвідувачів до 80.000, 
безоплатних не вдалося врахувати, але їх було значно більше, 
ніж платних. Поточного року, безсумнівно, кількість відвіду-
вачів збільшилися б, але двократне закриття входу до 
Зоологічного саду на доволі довгий час розпорядженням 
правління університету завадило цьому.
Для полегшення доступу до Зоологічного саду широкій 

публіці вхідну плату призначено зовсім незначну: по 5 копі-
йок з учнів вищих і середніх навчальних закладів та з нижніх 
чинів і по 10 копійок з інших; учні ж усіх міських та земських 
училищ, церковнопарафіяльних шкіл, вихованці усіх притул-
ків допускаються безплатно.

Вид від входу до зоопарку з Караваєвської вулиці. Вулиця Володимирська, № 51.

⁴³ Назва кількох десятків 
маєтків у Варшавській 
губернії, які Олександр І 
подарував своєму брату 
цесаревичу Костянтину 
Павловичу (1779-1831); 
столицею князівства було 
місто Лович.

44 «Киевлянин». – 
1912. – 10 октября.
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Литовському шосе (навпроти 
політехнічного інституту) 
величезного зоологічного та 
акліматизаційного саду, під 
який місто відпустило То  ва-
риству 5 десятин у довічне 
володіння та 11 десятин на 
орен дних засадах. Товариство, 
яке створює сад, просить 
губернське земство дозволити 
зробити трирічну позику у 
8000 рублів з губернської зем-
ської каси дрібного кредиту й 
при цьому подає наочний 
огляд остаточного влаштуван-
ня саду, функціонування його 
та цілей, які він переслідує. 
Акліматизаційний відділ саду 
складатиметься з вітчизняних та чужоземних колекцій дерев, 
кущів та трав’яних рослин. Далеко не останнє місце приділя-
ється суворо науковим та практичним дослідам з акліматиза-
ції рослин, корисних для місцевих лісів. Одна десятина піде 
під науково-показову пасіку, до завдання якої увійдуть досліди 
та нагляд над ступенем медоносності рослин та досліди з 
визначення працездатності різних сортів бджіл. Частину тери-
торії займуть зразкові пташники та кролятники. Зоологічний 
сад буде загальнодоступним: плата 10 та 5 копійок з людини. 
Учні та вчителі міських, земських та церковно-парафіяльних 
шкіл матимуть можливість відвідувати сад безплатно. На цей 
час сад вже огороджений й роботи у ньому в повному розпалі: 
нівелюється територія, прокладаються шляхи, робляться 
посадки та споруджуються клітки для тварин і звірів»⁴⁶.
Остаточний контракт між містом Києвом та Товариством 

любителів природи на віддачу в оренду 11 десятин 843 кв. 
саж. землі був підписаний 9 вересня 1913 року. Річна орендна 
плата за цю ділянку складала 385 рублів. Згідно з описом, на 
ній розміщувалися 565 дерев посадки 1893-1894 років (яблуні, 
груші, вишні, сливи, марелі, горіхи)⁴⁷.
Минув рік, й 12 квітня газета «Киевлянин» повідомила: «З 

настанням теплої погоди відкрилися двері нового приміщен-

його заступник доктор 
Й. У. Березницький, скарбник 
Г. М. Риндик, секретар То  ва-
риства любителів при роди і 
одночасно завідуючий зооло-
гічним садом В. А. Бу  рд зин сь-
кий, член Комітету А. С. Гоз-
дов сь  кий. Внески також можна 
було здати до правління 
Товариства любителів приро-
ди, яке розміщувалося по 
вулиці Волод имирській, № 51.
За станом на 7 жовтня 

1912 р. вже надійшло 1118 руб. 
50 копійок. Від Єлизавети 
Михайлівни Терещенко та її 
сина Михайла Івановича – 500 
руб., від нащадків Олександра 
Николовича Терещенка – 500 

руб., від Надії Володимирівни Терещенко – 50 руб., від графа 
Андрія Олександровича Бобринського – 50 руб., від службов-
ця контори Терещенків Григорія Мефодійовича Риндика – 5 
руб., від контролера безплатного нічліжного притулку імені 
Н. А. Терещенка Василя Мойсейовича Кармазіна – 1 руб., від 
дворецького родини Терещенків Гаврила Фомича
Чуба – 1 рубль. А ще були анонімні внески: добродій чи 

добродійка Ю. П. М. дали 50 копійок, Є. О. – 45, М. С. М. – 20, 
Б. – 15, невідома на ім’я Олена внесла 13 копійок, Г. Н. – шість, 
Павло та Анна – по п’ять копійок⁴⁵. 
Приймаючи пожертвування, співробітник Комітету вида-

вав встановленої форми квитанцію з квитанційної книжки, 
прошнурованої та скріпленої печаткою Товариства любителів 
природи. Щотижня київські газети подавали інформацію про 
нові надходження грошей від кожного жертводавця, незалеж-
но від розміру внеску. Адже киянам було зовсім небайдуже, 
скільки ще треба чекати на відкриття зоосаду, й вони своїми 
рублями та копійками прагнули прискорити цю подію. 

4 квітня 1913 р. газета «Киевлянин» розповідала про хід справ: 
«Київське товариство любителів природи на цей час набли-

жає до кінця влаштування на ділянці № 80 по Брест-
⁴⁵ «Киевлянин». – 1912. – 
10 октября.

⁴⁶ «Киевлянин». – 1913.– 
4 апреля.
⁴⁷ ДАК. – Ф. 163, оп. 3, 
спр. 31.

Єлизавета Михайлівна Терещенко з дітьми
Єлизаветою, Пелагеєю, Николою та Михайлом. 1910.

Олександр Николович та Єлизавета Володимирівна 
Терещенки з дітьми Ольгою, Марією та Николою. 1910.
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ня Зоологічного саду. Поки, звісно, така назва не зовсім підхо-
дить, але з кожним днем сад зростає і розвивається. На цей 
час його населення нечисленне, але вже й зараз можна у 
достатній мірі задовольнити свою цікавість. На великій тери-
торії у правому дальньому куті у загородках прогулюються 
буйвіл, олені, пара одногорбих верблюдів, віслюк та косулі. 
Неподалеку у загородці розміщується дикий кабан, а поруч з 
ним яки. Навпроти загородки з верблюдами у ще недобудо-
ваному приміщенні томляться пара бурих, один чорний та 
один сірий ведмеді. Поодаль стоїть клітка з лисицями та бор-
суками. В окремій загородці прогулюються лелеки, чаплі, 
лежать біля води чорні та білі лебеді, гуляють кури та качки. 
Майже зовсім осторонь кілька великих кліток з орлами та 
іншими пернатими хижаками Росії. В окремій, обкладеній 
льодом клітці, томиться білий ведмідь. Загалом населення 
невелике»⁴⁸. 

14 квітня газета вмістила ще один допис і в ньому уточни-
ла, що «Зоологічний сад Київського Товариства любителів 
природи відкрився для публіки з другого дня Великодня на 
просторій території навпроти політехнічного інституту. 
Частину тварин туди вже переведено». У 1914 році другим 
днем Великодня був понеділок 7 квітня.
Повідомлялося, що невдовзі з колишніх приміщень у бота-

нічному саду переведуть й інших тварин і птахів. А ще очіку-
валася цінна колекція з відомого зоопарку Ф. Фальц-Фейна в
Асканії-Новій Таврійської губернії. 
Також газета «Киевлянин» сповіщала: «У Зоологічному 

саду щоденно грає оркестр військової музики від 3 години 
дня до сутінків, а у свята з 12 години дня. Незначна вхідна 
плата, чудове місце розташування саду – усе це приваблює 
публіку. В саду посаджено велику кількість дерев, є рідкісні 
екземпляри. Тут розміщуватимуться бджільницький музей 
та пасіка. Для відпочинку публіки надано значну кількість 
лавок. Сад влаштовується на пожертвувані кошти й треба 
сподіватися, що місцева публіка буде більш чуйна й прийде 
на допомогу Товариству в розширенні настільки корисного та 
вкрай необхідного закладу – Зоологічного саду – для такого 
культурного центру, як Київ»⁴⁹. 

Кавказькі та туркестанські ведмеді.

Клітка з білоголовими сипами.

Гриф.

Сіра чапля.

⁴⁸ «Киевлянин». – 1914. – 
12 апреля.
⁴⁹ «Киевлянин». – 1914. – 
14 апреля.
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рік став першим ювілейним для Київського 
Товариства любителів природи, якому 
виповнилося 10 років. Впродовж цього деся-

тиріччя Товариство регулярно влаштовувало лекції та зібран-
ня з питань природознавства, організовувало весняні та осінні 
екскурсії, знайомлячи усіх бажаючих із фауною та флорою 
околиць міста. Кияни ініціювали 
проведення в себе у 1909 та 1913 
роках Всеросійських з’їздів бджоля-
рів, а також скликали у 1912 році 
Перший обласний з’їзд бджолярів. 
За цей період Товариством було 

влаштовано дев’ять виставок птахів-
ництва в Києві та три виставки стану 
цієї галузі в Київській губернії, три 
виставки любителів акваріумів та 
тераріумів, рибництва та риболовлі, 
три виставки любительського мис-
ливського собаківництва, по одній 
виставці шовківництва та садівниц-
тва і квітникарства. Заснована 
Товариством на Трухановому остро-
ві Дніпровська біологічна станція 
досліджувала флору і фауну Дніпра. 
Вона мала добре обладнану лабора-
торію, спеціальну бібліотеку та 
музей дніпровських риб і рослин. 
Зоологічний сад складався тепер 

вже з трьох відділів – зоологічного, ботанічного та 
етнографічного. Зоологічний відділ зібрав, за звітом, 
«доволі повну колекцію вітчизняних тварин, навіть 
рідкісних та вимираючих, як: барси, три дніпровські 
бобри, комишевий кіт з Туркестану, якого немає ані в 
Берлінському, ані в Лондонському зоологічних садах, 
байбак з Області Війська Донського, багата колекція 
хижих птахів тощо».

Е. В. Шарлемань.
Ссавці околиць 
м. Києва. 1915.

М. Шарлемань. 
Звірі України. 1920.
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Київського зоологічного саду», підготовлений 
Е. Шарлеманем, «Праці Всеросійського з’їзду 
бджолярів у Києві» тощо.  
Але тепер у 1917-му, після трьох років війни, 

та ще й після Жовтневого перевороту у 
Петрограді, фінансові справи громадської орга-
нізації любителів природи були критичними. 
28 листопада правління Товариства звернулося 
з докладним листом до шкільної комісії при 
міській думі й просило її «підтримати існуван-
ня зоологічного саду й спитати у Київської 
міської думи матеріальної допомоги, якщо не 
три тисячі, то хоча б по дві тисячі рублів на 
місяць для підтримання тих рідкісних тварин, 
які, якщо загинуть, то безповоротно». Адже 
утримання зоологічного саду обходилося в 
місяць по 4200 рублів, а кошти у Товариства 
вже зовсім вичерпалися. Тому загибель тварин 
від голоду була цілком ймовірною. 
Через два дні, 30 листопада, на ту ж адресу 

писав Київський обласний природоохорон-
ний комітет. Своїм листом комітет також 
хотів привернути увагу міської влади до ката-
строфічного становища, у яке потрапив зоос-
ад – падіж тварин у ньому вже почався. Голова
Природоохоронного комітету професор уні-
верситету св. Володимира і одночасно дирек-
тор Київського географічного інституту П. А. 
Тутковський, професор університету св. 
Володимира і директор ботанічного саду О. В. 
Фомін, професор університету св. Володимира 
С. Ю. Кушакевич, голова Київського орнітоло-
гічного товариства В. М. Артоболевський та секретар 
Природоохоронного комітету М. В. Шарлемань, які підписа-
ли звернення, вважали, що «Київське Міське Самоврядування, 
до завдань якого входить й опікування просвітительських 
потреб населення, має прийти на допомогу такому культур-
ному закладу, як зоологічний сад, й підтримати його матері-
ально у цей важкий час. Комітет сподівається, що шкільна 
комісія зі свого боку надасть підтримку зоологічному саду»⁵¹. 

У ботанічному відділі були, відповідно 
до програм шкільних екскурсій, головним 
чином, представники «рослинних угрупо-
вань» вітчизняної флори, але мав він ще й 
альпійську гірку для гірських рослин. 
Головний експонат етнографічного відді-
лу – українська хата, була представлена 
садибою з будівлями, садочком і тварина-
ми. При зоосаді були також музей бджіль-
ництва з навчально-показовою пасікою та 
відділ лікарських рослин і зразковий 
город, у якому працювали учні міських 
училищ.
Правління Товариства любителів при-

роди цілком слушно вважало, що «в ціло-
му зоосад, за нових наочних методів викла-
дання, безсумнівно має високе педагогічне 
значення як навчально-допоміжний заклад 
для наочного викладання не лише приро-
дознавства, але почасти й літератури (тва-
ринний епос, казки, байки тощо)».
Завдяки низькій вхідній платі зоопарк 

притягував до себе відвідувачів, головним 
чином, з міської бідноти. У 1914 році, коли 
почалася Перша світова війни, було зафік-
совано 60 тис. відвідувачів, наступного 

року – 64, у 1916 році – вдвічі більше, 122 тисячі! До них дода-
валися ще 10 тисяч щорічних безплатних відвідувань: учні 
міських закладів, вихованці притулків, поранені воїни з місь-
ких лазаретів, організовані екскурсії.
Окрім того влітку 1917 року Товариство надавало зоосад для 

проведення різноманітних народних гулянь. По три рази їх 
влаштовували заводський комітет заводу Гретера⁵⁰ та 
Українське товариство «Просвіта», один раз – Українське агро-
номічно-технічне товариство «Праця». 
Достатньо активною була видавнича діяльність Товариства 

любителів природи. З 1911 року ним видавалися двотижне-
вий ілюстрований журнал «Вестник любителя аквариума и 
террариума», «Энтомологический вестник» та «Труды Днеп-
ровской биологической станции». Були видані «Каталог 

П. А. Тутковський.

О. В. Фомін.

⁵⁰ З 1922 – завод 
«Більшовик».

⁵¹ ДАК. – Ф. 163, оп. 21, 
спр. 380.
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15 січня 1920 р. його директор 
Венантій Бурдзинський звернувся 
до губернського земельного відді-
лу стосовно планів на майбутнє: 

«Київський зоологічний сад 
передбачається перетворити у 
велику народно-просвітницьку 
установу, що матиме на меті нау-
кову освіту широких народних 
мас. При розвитку її програми 
особливу увагу звернуто на вклю-
чення до цієї установи тих галузей 
сільського господарства, які цікаві 
і для широкої публіки, і для люби-
телів, і для практичних цілей.
Програму розвитку саду скла-

дено за участі вчених і фахівців та 
подано на затвердження учених 
колегій Київського університету 
та Київського політехнічного 
інституту. Сільськогосподарський 
факультет політехнічного інститу-
ту в засіданні своєму 25 жовтня 
1919 р., а фізико-математичний 
факультет університету св. Воло-
димира в засіданні 29 жовтня 
ухвалили постанову, що «програ-
ма Київського зоологічного саду 
як народно-просвітницького 
закладу складена дуже доцільно». 
Розділ V цієї програми містить 

показовий кролятник: колекції 
м’ясних порід та для вироблення 
хутра, забезпечення кроликами 
наукових інститутів, поради та 
вказівки з кролівництва, розділ VІ 
охоплює птахівництво: показовий 
пташник, організація дослідів 
щодо несучості та продуктивності 
різних порід свійської птиці. 

Врешті усе якось само по собі 
більш-менш владналося. Зоосад 
продовжував своє існування, хоч 
впродовж наступних трьох років 
Києву довелося пережити 15 пере-
мін влади. 
Демократична влада Тимчасо-

вого уряду після імперського прав-
ління – Центральна Рада – більшо-
вики – Центральна Рада – Українсь-
ка Держава гетьмана Скоропадсь-
кого – Українська Директорія – 
бі ль шо вики – отаман Струк – біль-
шовики – Українська Народна 
Рес  пуб ліка – білогвардійці – біль-
шовики – білогвардійці – більшо-
вики – поля-ки – більшовики з 12 
червня 1920 року. 
У цей період жертвою більшо-

виків став голова Комітету з влаш-
тування зоологічного саду гене-
рал-лейтенант П. В. Медер. 
Колишнього київського комен-
данта розстріляли 1 серпня 1919 р. 
у «чрезвичайці»52, яка знаходила-
ся по вулиці Садовій, № 5.
Того ж 1919 року, коли з 5 

лютого по 30 вересня (з перервою 
на 10-11 квітня, оскільки місто 
захопив отаман Струк) Київ пере-
бував під радянською владою і 
було розпочато націоналізацію 
заводів і фабрик, електростанцій, 
транспорту, лікарень, швидкої 
допомоги, аптек тощо, влада 
визнала загальнодержавною влас-
ністю й міський зоологічний сад. 

Польське військо на Хрещатику. Травень 1920.

Лютнева революція в Києві. 16 березня 1917.

Німці в Києві. 1919.

На Хрещатику зустрічають війська УНР та польську 
армію. Травень 1920.

Панцерник Червоної армії. 1919.

⁵² ЧК, «чрезвичайка», «надзвичайка» – Надзвичайна 
Комісія по боротьбі з контрреволюцією.

Міліція Київської Ради робітничих депутатів. 1917.
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1919 року гарні фландри продавалися в Києві по одній тися-
чі за штуку, але тепер такі особини, певно, й за 3 тис. руб. 
важко купити. Окрім того слід буде влаштувати й клітки для 
кожного племінного екземпляра та зимове приміщення й 
дворики-вигули. 
Відносно організації м’ясного птахівництва, то, бажаючи 

восени одержати приблизно 1500 штук молодняку, необхідно 
завести 40 племінних курок при чотирьох півнях, вважаючи, 
що добрі несучки дадуть щомісяця в середньому 800 яєць, з 
яких через інкубатори можна вивести 500 курчат, виводячи їх 
у квітні, травні та червні місяцях. 
Треба лише підібрати породистих курок з порід фавероль, 

орпінгтон, лангшан, а за відсутністю їх і хороших використо-
вуваних курок. 
Витрати на придбання цієї кількості птиці будуть також 

значні, якщо взяти до уваги, що 24 грудня 1919 р. старого 
стилю на Бессарабці на ринку бита птиця йшла за ціною так: 
індик 7 т. р., гуска 2,5-3 т. р., качка 1200-1500 руб., а курки 800, 
900 і 1000 руб. за штуку. Звісно живий і на плем’я екземпляр 
буде значно дорожче. На утримання птиці теж знадобляться 
порядні витрати: наразі на ринку в Києві ціна на гречку стоїть 
до 2500 руб. за пуд, білий овес 1000-1100 руб. за пуд.
На влаштування й оснащення пташника та вигулів теж 

знадобляться певні гроші. Докладні кошториси, за постійно-
го коливання цін на ринку на матеріали і продукти, нині
можна складати лише на ближчі тижні й навіть дні»⁵³. 
Того ж самого дня, 15 січня, Бурдзинський подав до губерн-

ського земельного відділу прохання зарахувати його до відді-
лу на посаду інструктора птахівництва та кролівництва. Про 
себе він повідомив, що має 12-річну практику з птахівництва 
і є секретарем Товариства любителів природи з часу засну-
вання у 1907 році. За участі Бурдзинського Товариством за 
цей час було влаштовано 22 виставки з різних напрямків сіль-
ського господарства, у тому числі 13 виставок із птахівництва. 
Отже перший директор продовжував очолювати зоопарк 
вже як державний заклад.

Постачання та розповсюдження племін-
ної птиці серед населення; музей і бібліо-
тека з птахівництва, влаштування виставок 
та лекцій, надання порад.
З наведеного видно, що адміністрація 

Київського зоосаду та Товариство любите-
лів природи, яке його створило, вже давно 
і з користю для місцевого населення пра-
цюють у згаданих галузях сільського госпо-
дарства. І лише хронічна нестача коштів 
не дозволила здійснити накреслені заходи 
у належному обсязі.
На мою думку, було б бажано, щоб 

Київський губернський земельний відділ 
звернув належну увагу на розвиток птахів-
ництва та кролівництва у нашому краї та 
організував би такі відділи при Зоо ло-
гічному саду як постійній установі, існую-
чій в Києві, за всіх перемін та різних негод, 
вже 11 років. 
Адміністрація Зоосаду та Товариство 

любителів природи, яке за собою зберег-
ло право ініціативи щодо наукової діяль-
ності, право здійснення дослідів, попов-
нення колекцій тощо, зі свого боку докла-
де усіх зусиль, щоб не лише організувати 

відділи птахівництва та кролівництва «як-небудь» й «на сьо-
годні», але щоб відділи ці були постійними та збереглися на 
користь широких верств населення, як міської бідноти, так і 
навколишнього селянства, й на майбутній час. Треба, безу-
мовно, враховуючи мізерний курс теперішньої валюти, зро-
бити достатні витрати на влаштування та оснащення пташни-
ка та крільчатника. 
Я вважав би окрім наукової частини на майбутнє зверну-

ти зараз належну увагу на здійснення практичної, утилітар-
ної частини зазначених галузей сільського господарства – на 
організацію м’яса для місцевого населення. З цією метою, 
на перший час, треба завести кролятник приблизно на 50 
особин кроликів м’ясних порід – фландрів бельгійських, 
віденських голубих та шампанських сріблястих. У жовтні 

В. А. Бурдзинський.

⁵³ ДАКО. – Ф. Р-349, оп. 1, 
спр. 237.
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року у Державному видавництві вийшов 
друком короткий провідник для природни-
чих екскурсій Миколи Шарлеманя «По 
Києву та його околицях». Про екскурсію до 

зоологічного саду в ньому розповідалося: 
«Дорога в сад – від Бессарабки трамваєм 

№ 6 до головного входу в Політехніку. На 
досить широкій площині, що лежить під 
Зоологічним садом (16 десятин), є великі 
ділянки землі, на яких немає ще будівель. 
Земля ця належить Київському товариству 
любителів природи. На вільних ділянках 
можна знайти деяких диких представників 
нашої флори. Родів деревних рослин також 
багато. Переважають культурні породи, 
головним чином – яблуні. У квітні місяці 
увесь садок вкривається рожевим цвітом 
яблунь. На деревах, що знаходяться у стані 
квітування, можна знайти у великому числі 
багато різних комах. Висока трава, гущави-
на кущів і дерев дають можливість гнізди-
тись у садку досить великому числу пта-
шок. Весною злітають, співаючи, в повітря 
чубаті жайворонки-посмітюхи, по стежках 
бігають, киваючи хвостиками, білі й жовті 
плиски. На якому-небудь стовпчикові, на 
паркані або гілочці дерева трапляється 
побачити самчика коноплянку, захоплено-
го своєю пісенькою, з кармазиново-черво-
ною грудкою або жовтогруду вівсянку, яка 
виводить свою немудру пісеньку.
В неволі по клітках та загородах саду є тепер коло 100 родів 

місцевих тварин.
В саду є досить велика досвідна пасіка з гарно дібраною 

колекцією вуликів.

М. Шарлемань. 
По Києву та його околицях. 1921.
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Наш зоологічний сад якимось-то дивом вці-
лів під час господарської розрухи, але в останні 
два-три роки він значно зміцнів, поповнився й 
продовжує поповнюватися звірами і птахами.
Наразі в саду є чотири ведмеді: два дорос-

лих – один кавказький, інший – литовський 
(дуже рідкісний екземпляр) та два молодих – 
дворічні «вихідці» з Новгородської губернії. 
Є благородні олені, лами, тибетські яки, гір-
ські козли, гривасті гірські барани, буйволи, 
п’ять вовків, шотландські поні, три верблюди, 
пара веселих видр, куниці, тхори, багато різ-
них порід овець тощо. 
Пернате царство пишається страусом, пави-

чами, орланами, орлами-сипами, чаплями та 
іншим. Сад скоро збагатиться 
левами, леопардами, пумою, 
гієною, цілою сім’єю мавп – усі 
вони виписані з Гамбурга від 
Гагенбека. Зараз для них буду-
ються приміщення зимові та 
літні. (Зоопарк, створений 1907 
року в Гамбурзі Карлом 
Хагенбеком (Гаген беком), й 
понині вважається одним з кра-
щих в Європі. У ньому вперше 
було відтворено для тварин 
умови їхнього природного 
перебування. – В.К.). 
Зиму наші невільники про-

вели дуже добре, сад вийшов 
зовсім без втрат. Це дуже рідко 
буває й свідчить про добрий, 
любовний догляд працюючих у саду товаришів. Клопітливий 
догляд, але приносить багато радощів. Нехай тільки київська 
публіка буде уважнішою до зоологічного саду й відвідує його 
влітку старанніше. Від цього залежить добробут саду та 
подальше його зростання»⁵⁴. І на  при кінці повідомлялося, що 
зоопарк відкриває свій сезон для відвідувачів 24 травня, у 
нього буде «вхід платний, але дуже незначний».

На пасіці грядки поміж вуликами засадже-
но медодайними рослинами. В найближчий 
час в саду буде одчинено музей бджіль-
ництва. При пасіці живе інструктор по 
бджільництву, який може дати пояснення. 
Частину місця в саду одведено й на етногра-
фію краю. Збудовано українську хату з клу-
нями, коморами, з усім господарським при-
ладдям.
Товариство любителів природи пускає 

задурно в сад групові екскурсії учнів міських 
шкіл в супроводі навчителів. Треба тільки 
загодя умовитись з Завідуючим садом, секре-
тарем Товариства В. Бурдзинським. У свята 
екскурсіям може стати на перешкоді велике 
число відвідувачів».
Автор, Микола Шарлемань, хоч і намагав-

ся надати своїй інформації оптимістичного 
звучання, але змалював маловтішну картину. 
Інакшого на той період і бути не могло. 

Однак поступово справи почали змінюватися на краще. 24 
травня 1925 р. газета «Пролетарская правда» вмістила допис, 
можливо, працівника зоопарку, який підписався скорочено 
А. К-кий: 

«Як дивно, що наш Київський зоологічний сад так мало 
популярний у широких пролетарських мас. Німецькі зооло-
гічні сади – Берлінський та, особливо, відомий усьому світу 
Гамбурзький Гагенбека, завжди переповнені відвідувачами. У 
святкові дні німецькі робітники цілими сім’ями відправля-
ються туди й проводять там на лоні природи серед рідкісних 
звірів свої години відпочинку. Майже у кожного відвідувача є 
свої улюбленці, й він приносить їм ласощі. Московський зоо-
логічний сад також популярний серед робітників, а дітлахи 
екскурсіями та окремими групами вічно товпляться біля клі-
ток «мишуків», заморських «жакошек» тощо. 
Щоправда, у Київському саду немає ще заморських звірів – 

були, але загинули у період світової та громадянської воєн. 
Проте є багато наших «вітчизняних» звірів та птахів, дуже 
рідкісних порід, які, безумовно, мають право на увагу до них 
киян.

М. В. Шарлемань.

⁵⁴ «Пролетарская правда». – 
1925. – 24 мая.

Карл Хагенбек.

Гамбурзький зоопарк.
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по Раковському району були внесені: «Сквер 
на Ново-Павлівській. Сквер на Лук’я ні в ці. 
Сквер на вул. Нероновича. Сквер на Глибочиці. 
Пушкінський парк. Зоологічний сад»⁵⁶. 
На початку 1931 року підпорядкованість 

зоопарку змінилася – тепер у складі відомства 
комунального господарства він став самостій-
ною одиницею. Однак 22 листопада міський 
відділ комунгоспу на виконання постанови 
комісії при міськкому партії видав наказ, згід-
но з яким зоопарк знову мав повернутися до 
«Паркового Зеленого Тресту». 
У 1930 році побачив світ 800-сторінковий 

провідник «Київ» за редакцією Федора Ернста. 
Була у ньому, звісно, й стаття про зоопарк: 
«…Роки громадянської 
війни зоологічний сад 
переживав з великими 
труднощами: ціла 
низка тварин вимерла. 
Як настала революція, 
зоосад переходить до 
відання Окркомгоспу, 
що приділяв йому деда-
лі більше уваги, запро-
хував кваліфікованіший 
технічний та науковий 
персонал, збільшував 
колекції тварин. Сад 
поширюється, умови 
життя тварин краща-
ють, сад намагається 
застосувати найновіші 
методи зоосадового 
будівництва. Остан німи 
роками в саду відбувало-
ся багато цікавих народжень. Народилися: африканська анти-
лопа-кану, антилопа-джейран, американська носуха. З птахів 
гніздували журавель-красавка та намагалися гніздувати білі 
чаплі, що навіть повідкладали яйця. У майбутньому терито-

Зоопарк перебував у віданні відділу кому-
нального господарства міста. У 1924 році 
міська влада вирішила розширити терито-
рію зоопарку і виділила додатково 42 гекта-
ри. Але цього виявилося забагато, а тому 
земля не освоювалася й врешті її поступово 
розібрали різні зацікавлені організації. 
Проте вже через три роки у довіднику 

«Уся Київщина на 1928 рік» зазначалося, що 
«площа Зоосаду 16 гектарів заповнена різ-
ним екзотичним звір’ям та птахами; до неї з 
1927 року приєднано нову територію у 27 
гектарів з метою реорганізації Зоосаду у 
такий спосіб, щоби життя його мешканців 
наближалося до природних умов. Поточного 
року сад буде поповнено новими коштовни-
ми екземплярами, як то білими ведмедями, 
тиграми тощо». На той час зоопарк, як писа-
ли, «являв з себе культурно-освітній заклад 
та перебував під ідейним керівництвом 
Наукового Комітету під головуванням проф. 
В. М. Артоболевського»⁵⁵.
Зручнішим став зв’язок із зоопарком, до 

нього тепер можна було доїхати трьома 
маршрутами трамваю – №№ 5, 6, 7. Для відвідувачів зоопарк
працював влітку з 11 до 20 години і взимку – з 10-ї до 16-ї. 
Плата за вхід становила для екскурсій вихованців дитячих 
будинків по 5 коп., діти віком до 12 років, червоноармійці та 
організовані екскурсії через екскурсійне бюро – 10 коп. за 
людину, решта відвідувачів сплачували по 20 копійок.
У цей період зоопарк належав до управи благоустрою 

окружного відділу комунального господарства, який завіду-
вав земельним лісовим фондом і місцями громадського 
користування – садами, парками, скверами, бульварами, кла-
довищами тощо. На відділ також покладався догляд на зо в-
нішнім впорядкуванням будинків, він відповідав за протипо-
жежну охорону міста, зовнішню санітарію, зелені насад жен-
ня, а також за реєстрацію засобів транспорту та собак, керу-
вав виконанням громадських робіт. Так, відповідно до пі д-
порядкованості, до «Списку парків, садів і скверів м. Киє ва» 

Довідна книга «Уся Київщина» на 1928 рік.

Федір Ернст. Київ. 1930.

⁵⁵ Довідна книга 
«Уся Київщина» на 1928 
рік. – С. 188. 

⁵⁶ Там само. – Вулиці 
Ново-Павлівська – Ю. 
Коцюбинського, 
Нероновича – Воровського.

Ф. Л. Ернст.
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пасмисті та смугасті. В кінці 
саду – у великому приміщенні 
з вигулом живе найбільший з 
сучасних представників 
наземних ссавців – слониха 
«Мері».
Чимала колекція представ-

ників наших лісових, степових 
та водоплавних птахів розмі-
щена в просторих клітках з 
водоймами в центрі саду. 
В цілому сад має тепер близь-
ко 520 екземплярів різних 
видів тварин, але щодень 
поповнюється новими й нови-
ми особинами». 

1931 рік також ознамену-
вався радісною подією – 
народженням самицею лео-
парда трьох малят. І сталося 
так, що двома опікувалася 
мати, а третього успішно 
вигодувала собака. Одного з 
молодих леопардів передали 
до Харківського зоопарку.
Того ж року привезли двох 

чорних вовків, яких добули 
під Лубнами у лігві вовчиці. 
Вона з п’ятьох народжених 
вовченят мала двох звичайних 
сірих і трьох чорних. Це був, 
скоріш за все, наслідок пару-
вання сірої вовчиці з собакою. 
Потрапивши до зоопарку, 
маленькі чорні «Цепун» і 
«Смолка» дуже звикли до 
людини, своєю ласкавістю 
вони нагадували звичайну 
собаку. 

рія саду набагато пошириться 
коштом землі, що її приділив 
Окркомгосп у розмірі 14 деся-
тин; тепер там спішним темпом 
роблять стежки, насаджують 
різні рослини, копають ставки 
тощо. 
Від головного входу праворуч 

іде низка огорожа з великими та 
дрібними копитними. На най-
більшу увагу заслуговують тут 
зубробізони, буйволи та тібет-
ські бики (яки). У суміжних ого-
рожах містяться представники 
деяких видів оленів: марал, пів-
денно-уссурійський плямистий 
олень – аксіс та південно-східна 
форма шляхетного оленя – олень 
кавказький. Поруч – дагестанські 
тури.
Ліворуч містяться тварини та 

хижі птахи, що їх нечасто можна 
спостерігати в природі через 
вночішній спосіб їхнього життя – 
це вовки, їжатці (дикобрази), 
сови, пугачі, а трохи далі – вели-
чезні представники хижих пта-
хів – грифи, орлани-білохвости, 
орли (беркути, могильники); на 
цій таки алеї розкинувся мавпят-
ник; з найцікавіших мавп треба 
відзначити: павіана-чакму «Гри-
ць ка» з дружиною «Гап кою», 
африканську мартишку манго-
бей, собакоголових дрила та 
мандрила тощо. Від мавпятника 
відвідувач іде до приміщення 
великих тропічних хижаків – 
левів та леопардів; тут міститься 
й друга група хижаків – гієни 

Зоологічний 
журнал 
України. 

1921.

Записки Київського товариства при-
родознавців. 1927.

Олені звичайні.

Манджурські олені.

Баби (пелікани).



- 80 - - 81 -

лютого 1932 р. директор зоопарку Овчинніков 
звернувся до заступника голови міськради 
Розенбліта та до завідуючого міськкомгоспом з 
настійливим проханням «знову переглянути 

питання щодо приєднання Зоопарку до тресту «Лісопаркового 
Будівництва» й вирішити у сенсі залишення його самостій-
ним підприємством» під керівництвом міськкомгоспу. До 
листа директор додав докладну доповідну записку про діяль-
ність установи на п’яти сторінках.

«Перебуваючи у віданні Управління Благоустрою та його 
підвідділу Зелених насаджень, ми через розпиленість та гро-
міздкість підвідомчих одиниць даного управління були у 
надзвичайно важких умовах як у постачанні нас продуктами, 
так і необхідними нам грішми для оперативних витрат. Щоб 
отримати якісь суми, мені доводилося стовбичити в 
Управлінні тижнями, 
дочікуючись черги в 
отриманні грошей, і не 
на 100 % наших вимог, а 
значно менше.
У Зоопарку я майже 

не мав можливості бути, 
а щоденно оббивав 
пороги в Управлінні. 
Заборгованість у випла-
ті грошей була постій-
ною. Я не пам’ятаю 
випадку, коли Зоопарк 
був задоволений повні-
стю й без надзвичайних 
труднощів. Це настіль-
ки вкоренилося, що вва-
жали за нормальне 
явище. Селяни, які про-
давали нам сіно, жили у Фотоальбом на честь XV роковин Жовтневої революції. 1932.
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акуратно на 100 %, а тому продук-
ти є завжди у достатній кількості. 
Йде робота із забезпечення гро-
шима настільки чітко, що немає 
потреби у будь-якому втручанні з 
мого боку. Ніякої заборгованості 
як у розрахунках за продукти, так 
й у виплаті заробітної плати ми не 
маємо. У забезпеченні продукта-
ми перебуваємо на плановому 
забезпеченні, якого добилися 
виключно нашими клопотаннями. 
А в Зелених Насадженнях ми три 
місяці були виключно на поста-
чанні ринку. На сьогоднішній день 
ми маємо продуктів у запасі:

– кукурудзи, що замінює нам 
овес, ячмінь, висівки тощо, – 14 
тонн, тобто на 3 місяці,

– сіна – 15 тонн, на 2 місяці,
– хліб – отримуємо безперебій-

но щоденно з Хліботресту,
– гороху – маємо 50 кг, на один 

місяць,
– гречки – 500 кг, на 2 місяці,
– м’ясом – задоволені на 100 % 

безперебійно,
– висівки – маємо на 3 тонни й 

отримуємо по мірі на складі 
Союзпромкорму.
Продуктами малого вживання 

забезпечуємось за нашою нор-
мою акуратно частково з 
Соробкопу, частково на ринку. 
Взагалі за вимогами норми, опра-
цьованої Науковим Комітетом 
при Зоопарку, ми задовольняє-
мося повністю. Якщо ми іноді й 
б’ємо на сполох, то виключно для 
того, щоб попередити небезпеку.

нас тижнями, тому що повної 
належної їм за продане сіно суми 
ніколи не мали. Частково заги-
бель наших мавп була внаслідок 
неакуратного одержання грошей 
з Управління.
Внаслідок тяганини та ходіння 

по інстанціях за отриманням різ-
них дозволів ми споруджували 
мавпятник два роки, але усе ж він 
залишився недобудованим, від-
новлення погорілої будівлі, якої 
так потребував Зоопарк, тягнуло-
ся 8 місяців, тобто в цей період не 
були розпочаті роботи, капіталь-
ні ремонти тягнулися такими 
самими темпами. Відкриття нової 
території тягнеться 6 років, спору-
дження слоновника – 3 роки. Усе 
це створило зовсім ненормальні 
умови в роботі. Своєї прямої 
спра ви робити не було часу. 
Невиконання ремонтів викликало 
усякі ненормальності. Слон незду-
жав. Дрібні звірі через непола-
годження у клітках розбігалися: 
пішли минулого року дві лисиці 
та один соболь.
Попри наші вимоги, більше 

двох сторожів нам не давали, на 
наші доводи не звертали уваги, а 
тому три рази у 1930 році обкра-
далася комора виконавця робіт 
Київкомунбуду, прорізалася сітка 
комишевого кота, вибивалися 
двері у лисиць та робилися усякі 
інші шкоди.
З моменту нашого виділення у 

самостійну одиницю гроші одер-
жуємо з банку за нашою вимогою 

Залізничний вокзал. 1932.

Кінофотофабрика по Брест-Литовському шосе. 1932.

Київська районна електростанція 
на Рибальському острові. 1930.

Завод «Транссигнал». 1931.

Каблевий завод (вул. 9 січня (Багговутівська), 
№ 23). 1932.

Завод «Ленкузня» 
(вул. Жадановського (Жилянська), №№ 99-109). 1932.
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полягає в 1-му звірі (забитий лео-
пард) та 13 птахах (головним 
чином піддослідні), у лютому – 1 
звір та 1 птах.
Зазначені дані легко порівняти 

й зробити відповідний висновок. 
Що стосується загибелі лева у 
лютому, за даними розтину в 
лабораторії Ветеринарного інсти-
туту з’ясувалося «хронічне запа-
лення кишечнику» – лев ще з 
малих років страждав цією хворо-
бою, й 11-річне ув’язнення в нево-
лі призвело врешті до загибелі. 
Що стосується голоду, то про це 
яскраво свідчить наш запас основ-
них кормів, зазначений вище.
У відношенні витрачених сум, 

відпущених Комгоспом, прикла-
даю точні бухгалтерські дані: від-
пущено на годування тварин за 
твердими цінами на 1932 рік 75 
тисяч рублів, у січні витрачено 
6143 руб., у лютому – 9500 руб. (в 
останні місяці перевищено нада-
ну нам норму внаслідок заготовки 
кукурудзи на 3 місяця та сіна на 2 
місяця)»⁵⁷.
Цю доповідну підписали дирек-

тор зоопарку Овчинніков, голова 
наукового комітету професор 
Ар тоболевський, учений зоолог 
Кор нєєв, голова місцевкому Сти-
чинський та бухгалтер Уман ський. 
Роботу зоопарку та подальші 

його перспективи розглянула пре-
зидія комунальної секції міськра-

Будівництво після того, як нас 
виділили в окрему одиницю, 
сильно рушило вперед. Впродовж 
двох місяців нами завершено 
погорілу будівлю у блискучому 
вигляді. Зроблено серйозний ре-
монт кількох загородок. Будів-
ництво слоновника розпочнеться 
обов’язково з весни і завершиться 
до відкриття Зоопарку. Нова те -
ри торія буде відкрита у 1932 році.
На сьогоднішній день маємо 8 

сторожів, що повністю ліквідува-
ло нещасні випадки. 
За чутками, що дійшли до 

мене, хтось інформував Комісію 
при Міськпарткомі про наші над-
звичайні падежі, про голод тва-
рин та про витрату усіх коштів, 
відпущених Зоопарку для году-
вання звірів на 1932 рік в період 
двох місяців.
Нижче наводжу бухгалтерські 

дані, що спростовують необґрун-
товані дані наших доброзичлив-
ців. За останній 1931 рік загинуло 
звірів – 31 штука, або 16 % (сюди 
входять такі дрібні звірі, як білки, 
тхори, криси тощо); птахів – 95 
штук, або 22 % (у тому числі птахи, 
які загинули під час перевезення й 
недовезені до Зоопарку); загаль-
ний процент – 20,7 %, що зовсім не 
свідчить про поганий стан нашого 
Зоопарку щодо падежу.
За останні два місяці, після 

нашого виділення в окрему оди-
ницю, в грудні загинули 2 звіра та 
3 птаха, у листопаді 1 звір та 6 пта-
хів. З 1932 року, за січень, падіж 

Житловий будинок кооперативу «Арсеналець» 
(вул. Грушевського). 1931.

Житлокооператив «Радянський лікар» 
(вул. Велика Житомирська). 1930.

Будинок кооперативу «Київодяг» по вул. Енгельса
(вул. Лютеранська). 1931.

Будинок держустанов № 1 на Хрещатику.

ФЗУ Червонопрапорного заводу по вулиці 
Арсенальній.

Трикотажна та кравецька фабрики 
у Протасовому Яру. 1930.

⁵⁷ ДАК. – Ф. Р-1, оп. 1, спр. 5097.
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науковим Комітетом, і проект 
подати на розгляд Комсекції до 
1/ІХ-32 року.

6. Фінсектору Комгоспу забез-
печити безперебійне фінансуван-
ня зоопарку в межах асигнувань, 
ні в якому разі не припускати пе -
ре боїв, що може призвести до по-
дальшої загибелі тварин та птиці».
Також було взято до уваги 

заяву директора зоопарку т. 
Овчиннікова про потребу коштів 
на закінчення будівництва та при-
дбання продуктів в сумі 123 тис. 
крб. й вирішено «просити Ком-
госп про відпуск коштів»⁵⁸.
Однак суттєвих перемін на 

краще не сталося, й це відбилося 
насамперед на колекція експонатів 
зоопарку. За підсумками 1932 року 
від хвороб загинули 24 тварини та 
різна цінна птиця. У 1932-1933 рр. 
через недогляд двічі горів відділ 
акваріумів. 

ди на своєму засіданні З серпня 
1932 року. По доповіді, з якою вис-
тупив професор Арто бо левський, 
було прийнято постанову. Голов-
ний висновок – зоопарк перебуває 
у загрозливому стані, відсутність 
належних приміщень призвела до 
захворювання та загибелі значної 
кількості тварин, до чого спричи-
нилася також нестача кормів. 
Через відсутність асигнувань зри-
ваються графіки виконання буді-
вельних робіт та заготівлі кормів.
Президія комунальної секції 

ухвалила для покращання роботи 
зоопарку вважати за потрібне:

«1. Доручити голові Комсекції 
т. Бродському негайно вирішити 
питання у справі відпуску коштів 
та безперебійного фінансування 
зоопарку на роботи закінчення 
будівництва та на заготівлю про-
дуктів для харчування тварин. 

2. Директору зоопарку в межах 
відпущених асигнувань протягом 
місяця закінчити повністю будів-
ництво зерносховищ, льоха, льо-
довника, а також закінчити будову 
та ремонт приміщень для тварин та 
птиці до 1/Х-33 року, зокрема в 

першу чергу закінчити мавпятник та приміщення для кролів.
3. Негайно влаштувати та забезпечити потрібним при-

дбанням ветамбулаторію хімічними речовинами та необхід-
ними підручниками.

4. Організувати при зоопарку окремий відділ кролів-
ництва, негайно скласти кошторис та добитися забезпечення 
коштами на організацію відділу, притягнувши до нього увагу 
професійних та інших громадських організацій.

5. Доручити тов. Артоболевському та директору зоопарку 
проробити питання реорганізації зоопарку, що намічено 

⁵⁸ ДАК. – Ф. Р-1, оп. 1, спр. 4578, 
арк. 41-42.

Житловий будинок кооперативу «Харчовик»
(вул. Червоноармійська, № 84). 1929.

Площа ІІІ-го Інтернаціоналу. 
Вхід до Пролетарського саду. 1932.

Вхід до зоопарку. 1932.

Будується приміщення для мавп.

Приміщення для хижаків.
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Тепер при паркові 
працює вчений зоолог і 
особливий науковий 
комітет, реорганізований 
на науково-дослідний 
сектор, який об’єднує в 
своєму складі фахівців з 
різних галузей зоології 
та зоотехніки і планує 
всю науково-дослідну 
роботу. Науковці визна-
чили свою лінію спрямо-
ванням: насамперед дати 
яскраву картину тварин-
ного царства України і 
Радянського Союзу, 
пов’я  завши, таким чи -
ном, всю свою роботу з 
зав данням соціалістич-
ного тваринництва.
Після революції київський зоопарк набуває великого зна-

чення як зоологічна лабораторія живого тваринного царства 
та джерело знання для широкого загалу, бо має на меті не 
тільки демонструвати незнані тварини; крім того він прова-
дить велику освітню, наукову й виховну роботу. Зоопарк
знайомить широкі робітничі й колгоспні маси з живим 
скарбом, що скупчився на його терені.
Деякою мірою він прищеплює і практичні знання, допо-

магає колгоспникам застосувати у господарстві нові породи 
корисних сільських тварин – останнім часом утворено відді-
ли кролів, нових порід курей та овець. Науковий сектор 
парку часто організовує особливі експедиції для того, щоб 
зібрати матеріал і поповнити зоопарк. За останній рік нала-
годжено щільний зв’язок майже з усіма зоосадами нашого 
Союзу і деякими зоопарками Європи й обмінні операції з 
західноєвропейськими торговельними фірмами та наукови-
ми закладами.
Всіх зусиль прикладають науковці, щоб не тільки поповни-

ти свою колекцію, а й утворити для тварин нормальне життя, 
наблизити ці умови до природних умов. Зоопарк піклується 

У липні 1933 року був започаткований 
журнал «Соціалістичний Київ».  Це нове 
періодичне видання мало статус 
«Журналу Київської Міської Ради Ро -
бітничих, Селянських та Червоно армій-
ських депутатів». Його завданням було – 
«стати ще одним поважним знаряддям в 
руках місцевих партійних організацій для 
перетворення Києва на справжнє соціа-
лістичне місто, на місто безкласового 
соціалістичного суспільства, яким він 
повинен стати наприкінці другої п’яти-
літки. Завдання журналу – не лише стати 
бойовою трибуною комунальника, робіт-
ників комунальних організацій та активіс-
тів, він повинен стати трибуною для кож-
ного трудящого, якому дорога думка про 
перетворення лише недавно крамарсько-
го, попівського та чиновницького центру 
на місто нової культури і побуту»⁵⁹. У 
своєму першому номері журнал вмістив 
статтю під назвою «Лабораторія живого 
тваринного царства».
Проблеми зоопарку – якраз за темами 

міського журналу, й автор статті про
Київський зоопарк добродій В. Сніжний писав:

«Це єдиний парк на всю Правобережну Україну. І не 
дивно, що тут можна побачити екскурсантів з самих далеких 
сіл та місцевостей; що стежками зоопарку кожного року про-
ходять понад 200 тисяч відвідувачів. За останні роки зоосад з 
місця звичайної розваги поволі перетворився на культурне 
підприємство з науковим ухилом, на могутній чинник позаш-
кільної освіти, на лабораторію для наукових досліджень.
Минув час громадянської війни, руїни почали відходити в 

минуле, і київський Комгосп став віддавати більшу увагу 
зоологічному паркові. На терені саду виникли нові кращі 
будівлі, парк почав поповнювати свої колекції тваринного 
світу, поширювати свою територію, яка розрослася до 20 
гектарів. До роботи було притягнуто громадськість й науко-
ві сили.

Журнал «Соціалістичний Київ». № 1-2. 1933.

⁵⁹ «Соціалістичний 
Київ». – 1933. – № 1-2. – 
С. 2.
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Мавпи – це найцікавіші мешканці зоологічних садів. Їхня 
поведінка нагадує поведінку пустотливих дітей і смішить не 
тільки юних глядачів, а й дорослих людей. Мавпи, здається, 
ніколи не відпочивають. То вони плигають по клітці, то гой-
даються на гойдалці, то перекидаються, то роблять смішні 
гримаси, то лузають насіння й горіхи або їдять солодкі цукер-
ки. І відвідувачі ніяк не можуть втерпіти, щоб не кинути їм 
щось у клітку.
У зоопаркові є кілька порід різних мавп. Ось жвава та 

пустотлива макака резус з таким рухливим і виразним, 
майже людським обличчям. Прибула вона сюди з далекої 
Індії. Там вона жила на деревах у великому гурті і живилася 
горіхами, яблуками та пташиними яйцями.
Три роки підряд мавпа резус приводила мавпенят. Влітку 

мавпенята почували себе добре, але восени, коли починались 
доці і негода, вони гинули, захворівши на туберкульоз. 
Широконосі американські мавпи капуцини прекрасні гім-

насти. Недарма ж у дикому стані вони ніколи не спускаються 
додолу. Одного разу такий капуцин вискочив з клітки у парк 
і три тижні жив на деревах. Коли його пробували спіймати, 
він перескакував з одного дерева та друге і спритно бігав по 
найтонших гілках. На деревах він здобував собі яблука та 
комах і живився ранішньою росою. Спіймали його пасткою з 
підвішеною цукеркою.
Якщо пройти стежкою трохи далі, на перехресті стоїть

міцна кам’яна будівля. Тут мешкають найбільші, найсильні-
ші хижаки: тигр, леопард, рись. Ці звірі ніколи не можуть 
забути про втрату своєї волі, ніяк не можуть вгамуватись.
Поруч за перегородкою невпинно метушиться леопард. 

Він ніяк не може всидіти на одному місці, вигинається, присі-
дає, напружуючи всі м’язи свого гнучкого тіла та ворушить 
плямуватою шкірою. Недавно у Київському зоопарку був і 
другий леопард – самиця. Але з нею трапилася цікава історія. 
Якось через недогляд вартового вона вискочила з клітки і 
почала тікати. Коли зробили облаву, вона кинулася на людей, 
декого придушила і пошарпала, перескочила через паркан і 
заховалась десь у льохові. Там її довелось забити. Леопарди-
самиці завжди вбивали своїх дітей, що народжувалися у нево-
лі. Та працівники зоопарку дотепно підійшли до справи: 
вони замаскували неволю, зробили темну печеру в клітці, а 

про раціональне розміщення тварин на 
своєму терені, устатковує старі будівлі, 
будує нові приміщення. Звичайно, все 
це поки що ро  бить ся в межах, що їх доз-
воляє фінансова база.
Зоопарк потребує близько 560.000 

карбованців на рік. Це тільки на обслу-
говування та утримання його. З цієї 
суми понад 130.000 крб. мусять дати 
прибутки від відвідувачів, решту пови-
нен дати Комгосп як дотацію. Як бачи-
мо, зоопарк вимагає чималих витрат і 
наявних коштів далеко не досить. Ось 
чому про капітальне будівництво тут 
нічого не говорять, ось чому досі стоять 
пусткою недобудований мавпятник та 
деякі інші будівлі і зовсім немає примі-
щення для слона. Тому то немає змоги 
організувати зоопарк на зразок москов-
ського чи гамбурзького, де тварини 
живуть наче на волі, де їхнє життя ціл-
ком наблизили до природних умов. Але 
й те, що маємо у наявності, свідчить про 
чималу пророблену роботу.
Поміж кучерявими деревами і барви-

стими квітниками стелеться чиста, піс-
ком посипана доріжка. От вона збігла на 
простий дерев’яний місток, перескочи-
ла через балочку і розділилась надвоє.
Минувши вівчарню, ми раптом спи-

няємося коло численної і галасливої 
юрби. Діти поспиналися на бильця 
низенького паркану, дорослі стоять 
позаду, позакладавши назад руки і всі 
уважно втопили свій зір туди, до грат 
невеличкого приміщення. Не важко здо-
гадатися, що саме тут перебувають 
мавпи. Адже ж у всіх зоологічних садах 
найбільше публіки завжди біля помеш-
кань з мавпами.
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Дикі гієни теж звикли до своїх загорож, звикли вовки і 
шакали. Всіх цих тварин, які здаються хижими, за спокійного 
поводження легко приручити.
Найкращий покажчик того, що тварини цілком призвичаї-

лися до нового оточення, є те, що від них народжуються малята. 
Ось перед нами гієнята. Розповідають, що коли гієна вперше 
привела чотирьох малих, двох вона з’їла, – решту врятували.
Але як же вигодувати малих гієнят? Робітники зоопарку 

добре викупали їх у воді і поклали до суки, яка саме тоді году-
вала своїх дітей. І що ж собака нічого не зрозуміла, маючи 
малят за своїх, і ті виросли коло чужої матері. Виросли гієня-
та і тепер навіть бавляться з щенятами. І тільки вночі, коли 
щенята міцно сплять, гієни ніяк не можуть знайти собі спо-
кою, то владний інстинкт примушує їх виходити вночі немов 
би на полювання.
Похмуро сидять не перекладинах хижі птахи – пугачі, 

сови, шуліки, орли і соколи. Все це більш-менш звичайні 
птахи і їх не раз кожен з нас бачив на волі. Але що то за дивні 
птахи, такі великі, крилаті.
То мешканці з далекого півдня, з Чорного моря і Кавказу – 

то грифи. Маючи величезні крила розмахом до 10 футів, 
грифи прекрасно літають. Перебуваючи на волі, вони ширя-
ли у повітрі на величезній височині. Жили у горах і живилися 
падлом.

коли народилось трійко маленьких леопардів, виманили 
малих і підкинули до чужої матері – до собаки, що саме году-
вала тоді щенят.
Але де ж це володар звірів – гордовитий лев? Де азіатський 

барс? Немає й сміливого барса. Їхні тісні приміщення порож-
ні. Ще навесні 1932 року, коли через недогляд адміністрації та 
недоброякісне кінське м’ясо до зоопарку було занесено сибір-
ську язву, вони загинули разом з іншими коштовними твари-
нами.
Цього року⁶⁰ у зоопаркові народились бурі ведмежата, 

шотландські поні, четверо вовченят (згодом вони загинули) і 
трійко гієнят, яких теж вигодувала собака «Цитра».
Звертають на себе увагу руді та білі ведмеді. Ведмеді – зви-

чайні мешканці зоологічних садів і, здається, немає такого 
звіринцю, такого парку, де б не було цих незграбних вайлува-
тих гостей.
Молоді ведмедики бувають дуже втішні – недарма їх так 

полюбляють наші діти, навіть у вигляді звичайної ляльки. 
Ведмеді довго можуть жити у неволі. У Київському зоопарку 
ведмедиха Машка прожила понад 20 років. Тепер її вже 
немає. Зате замість неї парк має аж 11 нових ведмедів та вед-
межат. Всі вони споживають виключно рослинну страву, 
одержуючи щодня щось із 4 кг чорного хліба. Влітку їм дають 
яблука та городину.⁶⁰ Йдеться про 1933 рік.

Газон на площі ІІІ-го Інтернаціоналу. Сквер на площі поміж Ветеринарним та Будівельним інститутами.
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бляють собі гроші на прожиток. Іноді їх запрягають в розма-
льований екіпаж і вони катають дітей.
У самому закуткові на короткому ланцюжку походжає 

вперед і назад найбільший мешканець київського зоопарку – 
слониха «Мері». Коло неї табличка з написом: «Народилася в 
1919 році. Добова норма сіна 32 кг, буряків 10 кг, моркви 8 кг, 
хліба 9 кг, булки 3 кг, цукру 0,5 кг, води 12 відер».
Окрему алею у східній частині зоопарку посідає низька 

загорожа для копитних. Там, наче на волі, пасуться зубробізо-
ни, олені, антилопи, дагестанські тури. Більшість з цих тва-
рин регулярно плодяться.
У зоопарку недавно були розкішні акваріуми з різноманіт-

ними екзотичними й нашими рибами. Та тих акваріумів вже 
немає. Київським акваріумам щось не щастить: за останні 
роки вони вже двічі горіли. Перший раз це було 1931 року, 
потім акваріум було відновлено і зроблено з проточною 
водою, але восени 1932 року згорів і цей, добре устаткований, 
акваріум. Разом з ним загинули і крокодили, удав, ящірки та 
всі інші плазуни. 
Якщо наукові працівники зоопарку докладали всіх зусиль, 

щоб розгорнути і поширити роботу, то адміністрація й 
дирекція не завжди стояли на височині своїх завдань. Історія 
парку знає чимало зловживань з боку дирекції, яка не піклу-
валась про добробут парку та його наукову роботу. Часто 
траплялись непогодження адміністрації з науковим персона-
лом. Тепер теж спостерігаються випадки, коли доборові 
людей не віддається належної уваги, коли продають коштовні 
звірі за безцінок, коли мало дбають за капітальне будівництво 
та освоєння нової території.
А неосвоєної території є чимало – 20 гектарів. Лежить вона 

мертвим капіталом, хоч і витрачено було на неї в свій час 
30.000 карбованців. Наче сама природа призначила цю тери-
торію для зоопарку. Це мальовнича місцевість. Широкі маси-
ви, глибокі долини, окремі ставки, чудовий рельєф. Отут би 
утворити ту частину зоопарку, де можна наблизити життя 
тварин до життя в природному стані.
Треба б не розганяти, а закликати до роботи найцінніших 

зоологів і наукових робітників, треба посилювати культур-
но-освітню і науково-дослідну роботу. Зоопарк вимагає до 
себе певної уваги»⁶¹.

Тут же в неволі змушені сидіти 
майже нерухомо. Сюди їх занесла з 
далекого краю буря. Взагалі трапля-
лися випадки, що бурі іноді заносять 
грифів далеко від місця їхнього пере-
бування. Так року 1927 одного грифа 
спіймали біля Житомира, а другого 
коло Вінниці. Так вони опинилися у 
нашому зоопарку.
Коли пройти далі, майже у саму 

глибину парку, ми вступимо у 
справжнє пташине царство. Тут за 
дротяними парканами вже не в кліт-
ках, а просто у широких загородах, 
скупчилися цілі зграї чорногузів, 
чапель, пеліканів (баб), звичайних 
качок, гусарок, лебедів і гусей. Вони 
почувають себе цілком добре, немов 
на волі. До їхніх послуг зелені моріж-
ки, ставки з чистою водою, пісок і 
сонце. Деякі птахи плавають і купа-
ються, деякі стоять коло берега і 
сушаться на сонці. І всі вони гомо-
нять, кричать, галасують. Яке багато-
барвне, мальовниче й галасливе цар-
ство.
Залишається ще згадати про тва-

рин, які звертають на себе увагу тим, 
що блукають поодиноко і люблять 
широкі простори. Це струсі, лама, 
поні та антилопа. Всі вони мешкають 

за широкою загорожею, де їм приділено цілі гектари землі. 
Цибатий струсь поважно походжає зеленою галявиною і не 
звертає жодної уваги на людей. Він взагалі надзвичайно при-
дуркуватий птах – ніколи не прихиляється до людей і не 
пізнає їх. Струсі – з Асканії-Нової. Там вони чудесно акліма-
тизувались і навіть всю зиму проводять на свіжому повітрі.

 Тут же поблизу пасеться кумедний маленький коник-поні 
зі своїм руденьким лошаком. Другий поні десь, мабуть, пра-
цює. Ці малі конята не тільки правлять за експонат, а й заро-

⁶¹ «Соціалістичний 
Київ». – 1933. – № 1-2. – С. 
41-42.
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червні 1934 року уряд Української Соціалістичної 
Радянської Республіки переїхав з Харкова до Києва. Це 
важливе рішення мало докорінно відбитися на архітек-
турному обличчі та упорядженні міста, яке знову стало 

столицею. Воно й відбилося, але насамперед – масовим руй-
нуванням церковних споруд і в центральній частині Києва, і в 
віддалених районах.
Закрили, а потім розібрали «на цеглу для потреб шкільного 

будівництва» шулявську церкву Марії Магдалини. Споруджена 
у 1889 році, вона знаходилася навпроти зоопарку, ліворуч 
Політехнічного інституту. Серед інших зруйнованих у напрям-
ку Брест-Литовського шосе – Іоанно-Золотовустівська (Залізна) 
церква на теперішній площі Перемоги, Олександра Невського 
на Нивках, Знаменська в 
районі Сирцю. В цілому ж 
по Києву тоді загинули 
понад 60 храмів – Ми  хай-
лівський, Богоявлен ський та 
Микільський собори, Де -
сятинна і Трьохсвяти тельсь-
ка, Георгіївська і Стрітенська, 
Олександро-Невська й Оль-
гинська та інші церкви… 
Ці дії не обговорювали-

ся. Тож не дивно, що жур-
нал «Соціалістичний Київ», 
торкаючись теми благоуст-
рою столиці, знову звернув-
ся до зоопарку. У № 9-10 за 
1934 рік було вміщено стат-
тю Г. Фруміна «Ре  конструк-
цію зоопарку на порядок 
денний». Автор цього, пев-
ною мірою критичного ма -
теріалу писав:  

24 червня 1934 р. Перон Київського вокзалу. 
Приїзд Уряду з Харкова.
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Чим буде київський зоопарк 
найближчих років? У недалекому 
майбутньому це – база навчальної 
та наукової роботи, це – могутнє 
знаряддя поширення горизонтів 
трудящих, це – вогнище культос-
вітньої роботи, це – розвага для 
дітей та відпочинок для дорослих. 
Треба обміркувати, як парку 

краще показати свої колекції від-
відувачам. Безперечно, слід влаш-
тувати великі вольєри, просторі 
острови для хижаків (на зразок 
московського зоопарку), штучні 
горбки для горяних тварин, 
широкі стави для водоплавної 
птиці.
Великих робіт вимагає справа 

впорядкування площі парку. Тут 
перш за все слід спорудити архі-
тектурно-виразну огорожу 
вздовж шосе і встановити міцний 
бар’єр з боку Лук’янівки та 
жилих кварталів Жовтнівки; 
збільшити кількість входів та
виходів; провести повне шосиру-
вання доріжок, відновлення пан-
дусів та сходів; поширити кіль-
кість лав, збільшити освітлення і 
закріпити яри. Це – невідкладні 
завдання. Окремо стоїть справа з 
налагодженням водопостачання 
численних ставків та басейнів, 
прокладанням водогінної мережі 
відповідного діаметру та з влаш-
туванням спеціальних локальних 
свердловин, а також забезпечен-
ням очистки кліток шляхом вико-
ристання для цього каналізацій-
ної магістралі.

«Справжнє оновлення саду 
починається 1934 року, коли в цю 
справу вклали досить значну 
суму – 250 тис. крб. На ці кошти 
розгорнуто будівництво слонят-
ника, закінчується мавпятник, 
проведено капітальний ремонт 
приміщень; зоопарк поповнено 
такими цінними експонатами як 
леви, тигр, страуси, борсуки, хижі 
та свійські птахи тощо. 
Проте, це зрушення далеко не 

задовольняє ще вимоги до сто-
личного зоопарку. В зоопарку 
нової столиці ще немає достат-
ньої кількості експонатів, немає 
акваріуму, нову прирізану тери-
торію в 20 га закрито для відвіду-
вачів. Погана справа з водопоста-
чанням, освітленням, годуванням 
тварин тощо. 
А втім де знайти кращі умови 

для такого корисного і потрібного 
закладу? Парк розташовано на 
чудовій зеленій околиці міста, 
куди збігаються щось із п’ять 
трамвайних маршрутів, на широ-
кій магістралі від Житомира, під 
теплим промінням сонця, у пів-
денно-західній смузі міста. 
Доводиться тільки диву даватися, 
як могли короткозорі плануваль-
ники так невдало обмежити 
подальше поширення цього цін-
нішого міського зеленого масиву, 
дозволивши спорудити поруч 
парку два поважні об’єкти будів-
ництва: ліворуч – лікарню на 1000 
місць і праворуч – понад стоквар-
тирний будинок фахівців.

Церква св. Марії Магдалини.

Ольгинська церква.Стрітенська церква.

Іоанно-Золотовустівська (Залізна) церква.

Георгіївська церква.

Десятинна церква.
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Відвідувача зоопарку слід орга-
нізувати. Мало видати ілюстрова-
ний каталог – треба мати штат ква-
ліфікованих екскурсоводів. 
Екскурсант повинен мати мож-

ливість відпочити в парку, для чого 
треба збудувати кілька веранд (від 
сонця та дощу) та буфетів, а цен-
тральним місцем культроботи 
зробити спеціальний будинок з 
лекційним залом, зоомузеєм, 
лабораторіями, бібліотекою тощо. 
Зоопарку не завадило б також від-
крити (за московським зразком) 
по місту кілька крамниць з прода-
жем риб для акваріумів, дрібних 
птахів, кліток, спеціальних харчів 
тощо.
Реконструкція столичного зоо-

парку – один з важливіших об’єктів 
для роботи планувальників-архі-
текторів. Не перетворювати зоо-
парк на звіринець, а вдало розта-
шувати окремі відділи, зберігаючи 
послідовність демонстрування; 
забезпечити правильну циркуля-
цію відвідувачів, децентралізувати 
на території парку осередки відпо-
чинку тощо. 
Архітектура зоопарку – це пи -

тання ще проблемне, не вивчене. 
Колективу київських архітекторів є 
тут над чим попрацювати.
Наближається 1935 рік, укладають остаточний варіант 

другої п’ятирічки, п’ятирічки перетворення Києва на краще 
місто Радянської України. В зв’язку з цим треба негайно захо-
дитися коло опрацювання конкретного плану перебудови 
зоопарку. Найближчі роки перебудови зоопарку – це роки 
реконструкції його на привабливіше місце для трудящої 
людності та її веселої, радісної зміни – дитинства»⁶².

Особливу увагу треба звернути на 
зелене оформлення зоопарку, що 
повинне декоративно прикрашувати 
парк, створювати тло, відповідне до 
місцевості, звідки походять тварини, і, 
крім того, задовольняти й утилітарні 
потреби одержання фруктів, розвит-
ку зразкового шовківництва тощо. Які 
дерева насаджувати в парку? 
Широколисті катальпи, швидкорослі 
пірамідальні тополі або плакучі верби 
та радісні берези – надзвичайно інте-
ресне завдання в проектуванні нового 
зоопарку, яке провадиться тепер з 
участю ботанічного інституту ВУАН. 
Зоопарк повинен мати власну про-

довольчу базу. Постачання свіжими та 
якісними продуктами для годування 
тварин повинно бути налагоджено як 
слід. Очевидно, в підсобному госпо-
дарстві парку необхідно організувати 
луки, городи, невелику пасіку тощо. 
Постачання можливо поєднати з 
демонструванням. Треба відкрити 
невелику зразкову зооферму, що її
продукцію (молоко, яйця, м’ясо, 
жири) споживатиме «населення» 

парку. В ставках легко налагодити розпліднення риби – кращої 
свіжої страви для білого ведмедя та пеліканів.
В роботі зоопарку слід широко розвинути два основні роз-

діли – науковий та культосвітній. До існуючого гуртка юних 
натуралістів треба притягнути піонерський та комсомоль-
ський актив.
Київський зоопарк нелегко знайти. Він не має довідника, 

екскурсійна робота далеко не охоплює можливості контин-
генту відвідувачів, не поставлено потрібну рекламу. Чому не 
можна запровадити відповідні написи на трамвайних ваго-
нах, що йдуть повз зоопарк, відкрити автобусний маршрут 
«Бессарабка–зоопарк», популяризувати роботу парку виїзда-
ми пересувних виставок на заводи, робітничі околиці, при-
міські селища?

Журнал «Соціалістичний Київ» № 9-10. 1934.

⁶² «Соціалістичний Київ». – 
1934. – № 9-10. – С. 30-32.

Журнал «Соціалістичний Київ» № 3-4. 1934.
На обкладинці – один з проектів Урядової площі 

на місці Михайлівського монастиря.
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итання, пов’язані з реконструкцією зоопарку, розгля-
далися 17 травня 1935 р. на нараді, яку скликав голова 
Київської міськради Р. Р. Петрушанський. Було вирі-
шено утворити наукову раду для наукового керівни-

цтва та здійснення громадського контролю за діяльністю 
зоопарку. Раду очолив завідуючий міським відділом кому-
нального господарства Д. М. Гальперін, а його заступником 
призначили професора В. М. Артоболевського. До складу 
ради увійшли професори Зоолого-ботанічного інституту 
Української Академії наук І. І. Клодницький та С. М. Кра ше-
нінніков, професори Київського університету О. А. Івакін та 
А. І. Ємченко, професори Білоцерківського зоотехнічного 

інституту С. О. Ерлер та 
Ф. О. Юр                 ков, професор Педа-
гогічного інституту О. П. Кор-
нєєв, асистенти М. В. Шарле-
мань та А. А. Шуммер, голова 
комунальної секції Київської 
міськради І. І. Пилипенко. 
Науковій раді було запропо-

новано до 1 липня подати на 
затвердження президії міськра-
ди Положення про раду та 
план роботи з «відновлення 
зоопарку та освоєння нової від-
веденої для майбутнього зоо-
парку території». А завідуючо-
му міськкомгоспом Галь періну 
було особисто доручено «ого-
родити зоопарк огорожею по 
лінії нової відведеної території»⁶³.
Рівно за тиждень після наради у Петрушанського в зоопар-

ку відбувся пленум комунальної секції міськради. Присутні, а 
їх було разом із запрошеними понад 50 осіб, заслухали пові-
домлення голови науково-технічної ради зоопарку 

⁶³ ДАК. – Ф. Р-1, оп. 1, спр. 
6410, арк. 54.

Біля входу до зоопарку. 1935.
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– покращити забезпечення зоопарку водою,
– підсилити охорону,
– залучити до роботи у науково-технічній раді наукові 

сили Києва⁶⁴. 
У липні, тобто через два місяці після обговорення на нараді 

у Петрушанського, голова науково-технічної ради Микола 
Шарлемань подав на подальший розгляд узагальнений план 
розбудови зоопарку. Ця програма дій була розроблена очолю-
ваною Шарлеманем бригадою, до якої увійшли директор зоо-
парку Подшивалова, зоологи С. Парамонов, П. Крижов, 
І. Герасимюк, ботанік В. Дубовик, архітектор Стеценко та ін  ші 
фахівці⁶⁵. 

Шарлеманя, представника 
архі тектурно-планувального 
управління Довгалюка, дирек-
тора зоопарку Лапіна та його 
заступника (технічного дирек-
тора) Шуммера. Потім під ке -
рів  ництвом члена Київської 
міськради професора Артобо-
левсь кого оглянули територію 
й ознайомилися з «живими 
ко лекціями». 
Пленум констатував, що ре -

конструкція зоопарку є од ним 
з першочергових зав дань в 
плані загальної реконструкції 
міста. Природні ж умови як 
старої, так і нової території, 

клімат Києва та інші сприятливі 
обставини «надають усі можливості для влаштування най-
більшого й найцікавішого в СРСР зоопарку та парку культу-
ри». Хорошою базою для цього є, відзначалося на пленумі, 
наявна колекція, що складається з 150 видів звірів та птахів, 
представлених у 700 екземплярах. Також «вельми цінним є 
дендрарій зі 150 видами дерев і кущів, більш багатий, ніж 
дендрарій Ботанічного саду».
Щоб негайно розпочати реконструкцію зоопарку, було 

визнано за необхідне:
– закріпити за зоопарком усю територію – як стару, так і 

нову, у тому числі й значну територію, яку без відому місь-
кради зайняли військові,

– огородити усю територію,
– першочергово побудувати слоновник, «не допускаючи 

утри  мання слона на ланцюгу у зимовому приміщенні, а та   кож 
мавп у нічний час у спертому повітрі старого мавпятника»,

– негайно розширити приміщення для куниць, лисиць, 
рисі, деяких ведмедів,

– виділити додаткові асигнування на будівництво у поточ-
ному році,

– закріпити за зоопарком сінокісну ділянку площею не мен-
ше 100 га для забезпечення цінних тварин якісними кормами,

⁶⁴ ДАК. – Ф. Р-1, оп. 1, спр. 
7990, арк. 43-44.
⁶⁵ ДАК. – Ф. Р-1, оп. 1, спр. 
8309, арк. 15.

«Весна в київському зоопарку. Серед звірів і птахів 
незвичайне пожвавлення і зворушення». 1936.

Схема реконструкції зоопарку. 1936.
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вигляді ставків, фонтанів, струмків вздовж алей, водоспадиків 
має бути повсюди. Водойми парку не повинні бути розсадни-
ком личинок малярійного комара. Тому ті водойми, де не 
буде птиці, яка кормиться птицею, повинні бути заселеними 
рибою, що знищує личинки комах (золота рибка тощо). Для 
забезпечення парку достатньою кількістю води на його тери-
торії бажано закласти артезіанську свердловину. Велику увагу 
треба приділити освітленню парку. Належне освітлення 
подовжить час роботи парку у короткі дні восени та взимку, 
освітлення полегшить, охорону парку.
Не повинні бути забутими місця для відпочинку публіки: 

лавки вздовж алей, павільйони, щоб ховатися від дощу, від 
сонця. Особливу увагу слід звернути на влаштування дитячих 
майданчиків. Тут треба влаштувати гондоли, гойдалки, гірки 
з піском тощо. Не можна також забути заходи для розвитку 
серед дітей та підлітків винахідництва в галузі планеризму, 
парашутизму і таке інше. Катання на поні та осликах треба 
зберегти й у новому зоопарку.
Вбиральні (ватерклозети), ящики для сміття мають облег-

шити зразкову чистоту в саду. Ті споруди треба закритими 
рослинами. Ящики для сміття бажано зробити за типом 
ящиків, які застосовують у деяких парках Німеччини. Вони не 
кидаються в очі, не порушують 
своїм понурим виглядом за  -
гальної картини парку.
Алеї повинні бути забезпе-

чені достатньою кількістю гід-
рантів для поливання. Алеї ба-
жано асфальтувати. Для обслу-
говування відвідувачів та пер-
соналу треба влаштувати душі 
та басейни для плавання. Ці 
споруди також будуть зак  риті 
стіною рослин.
Для того, щоб задовольнити 

схильності публіки годувати зві-
рів (слонів, мавп), поблизу при-
міщень з деякими тваринами 
треба влаштувати кіоски для 
продажу відповідного корму».

По-перше були висловлені 
міркування щодо прогнозова-
ної чисельності відвідувачів. В 
останній час їх було до 200 
тисяч на рік, й узявши за осно-
ву пропорцію, яка склалася, 
наприклад, у Москві, 
Ленінграді чи Нью-Йорку, 
тепер мова йшла про 240-300 
тисяч, а на перспективу – й 500 
тисяч на рік. Тобто з 7000 осіб 
щоденно до 20-30 тисяч. 
Відповідною треба зробити й 
пропускну спроможність вхо-
дів до зоопарку, яких, вважали 
фахівці, необхідно було мати 
три. Один вхід з боку Брест-

Литовського шосе, другий – з 
боку Лук’янівки, третій вхід 
«має з’єднувати зоопарк з 

суміжним парком культури і відпочинку, який запроектова-
но спорудити у сусідній садибі, де передбачалося будівниц-
тво лікарні, та в Пушкінському парку». 
Далі зазначалося:
«Перед входом до зоопарку мають бути просторі майданчи-

ки для зупинки автобусів та автомобілів. Входи мають бути 
прикрашені скульптурними (із залізобетону) фігурами звірів 
(наприклад, слонів, левів, ведмедів, крупних плазунів). Огорожа 
з боку вулиці повинна складатися зі шлакобетонної основи та 
чавунної решітки. Вид і парк з боку вулиці будуть для нього 
кращою рекламою. Вздовж огорожі з внутрішнього боку треба 
закласти густі насадження колючих кущів та дерев. Ці наса-
дження прикрасять стіну та залучать до гніздування масу кома-
хоїдних птахів. Винищуючи шкідливих комах, птахи нададуть 
допомогу рослинності парку та сусідніх садів.
Одна з неодмінних умов благоустрою в парку – достаток 

води. Достатньою кількістю води має бути забезпечене 
щоденне миття усіх приміщень для звірів. Цим ми викоріни-
мо той неприємний запах, яким нині заражене повітря 
навколо кліток лисиць, вовків, шакалів та інших. Вода у 

«Хлопчик захоплений своєю вигадкою... Лисичка 
вислизнула з будочки і, витягнувши шию, схопила 

кинутий через сітку кусок булки». 1935.

«Катання на осликах і поні – найулюбленіша розвага 
дітвори-відвідувачів зоопарку». 1935.
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Усе викладене в плані май-
бутньої розбудови відповідало 
тезі відомого академіка-біолога 
М. М. Завадовського: «Зоо-
парк – не звіринець для забави, 
але насамперед необхідна дер-
жаві першочергової важливо-
сті науково-дослідна та культур-
но-просвітницька установа»⁶⁶. 
На початок 1936 року колек-

ція зоопарку складалася з 810 
експонатів, у тому числі 177 
ссавців та 633 птаха. 
У липні тварини були виве-

дені з системи міського кому-
нального господарства. Зоо-
парк підпорядкували новому 
підрозділу міськради – відділу з 
організації культурного відпо-
чинку трудящих та їхніх ді тей. 
До його відання разом із зоопарком перейшли парк ім. 1-го 
Травня, районні парки (пе  реважно дитячі), міський пляж, 
місця відпочинку по Дніпру (Чорторий, Босфор, Жуків ост-
рів, Наталка), водні станції, усі бібліотеки міста, клуби, будин-
ки колективіста, палац піонерів, театр юного глядача ім. 
Горького. Також на цей відділ було покладено керівництво 
самодіяльним мистецтвом, роботою піонерських форпостів, 
екскурсійною базою та низкою інших допоміжних закладів⁶⁷. 
Але вже у січні наступного року відбулася «рокіровка», в 

результаті якої зоопарк повернули до комунального госпо-
дарства. Така «організаційна робота» на користь, безумовно, 
не пішла, навпаки – погіршила становище. 
У 1936 році для поліпшення справ зоопарку було виділено 

675 тис. рублів. Ці кошти призначалися на фінансування 
робіт по мережах водопостачання і каналізації, на спору-
дження огорожі по Брест-Литовському шосе тощо. Але місто 
не виділило лімітів на необхідні матеріали й роботи були 
перенесені на наступний рік. Однак на 1937-й коштів було 
передбачено лише 300 тис. руб. за фактичної потребі для 
завершення вже розпочатих робіт не менше одного мільйона. 

Також було складено детальний перелік приміщень і від-
критих майданчиків, які необхідно спорудити або розплану-
вати на території зоопарку, та зазначено їхні площі. У загаль-
ному переліку визначалися понад 100 об’єктів: слоновник, 
мавпятник, особливе приміщення для бегемота, клітки для 
великих і малих звірів, вигули, опалювальний страусятник, 
ставки, водойми, акваріуми, тераріуми, віварії, науково-до-
слідна станція з приміщенням для юннатів, показові зоофер-
ми, оранжерея, парники, кухня для тварин, а також музей з 
панорамою про походження тваринного світу та людини, 
кінозал, читальня, ресторан, буфети, допоміжні приміщення, 
гуртожиток тощо.
При цьому підкреслювалося: «Усі споруди мають бути 

художньо оформлені таким чином, щоб підвищувати вимоги 
та покращувати смак відвідувача, а не навпаки. Усі скляні 
шари, дрібнички-брязкітки, написи на залізі (етикетаж має 
бути виключно на склі) та інший реманент низької художньої 
продукції повинен бути відсутнім у зоопарку. Елементам 
дешевої мішури, балаганів та гулянь для публіки з музикою й 
танцями, що наводять жах на звірів, не місце у радянському 
столичному зоопарку. Епоха звіринців, балаганів закінчилася 
для радянської зоопаркової справи».

«З наступом весни у зоопарку збільшився приплив відвідувачів. Дітвора годує з рук 
тварин і птахів». 1935.

«Найбільшу увагу в зоопарку притягує до себе слониха 
«Мері», що важить 3200 кг. Юний натураліст Макаренко, 

учень 71-ї школи, частує «Мері» грушами». 1935.

⁶⁶ Там само. – Арк. 43.
⁶⁷ «Соціалістичний Київ». – 
1936. – № 9. – С. 18.
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рикрі економічні обставини змусили директора зоо-
парку С. А. Рибінського 12 березня 1937 р. звернутися з 
доповідною запискою до виконуючого обов’язки голо-
ви міськради З. М. Барова. Доповівши про фінансові 

негаразди, директор констатував, що вони є нас лідком став-
лення до зоопарку як до «організації другорядної важливо-
сті», й проінформував міське керівництво про різні аспекти 
діяльності зоопарку: 

«Паспортизація тварин виявила, що більшість наших екс-
понатів були придбані в порядку випадкових покупок за 
рахунок, головним чином, експонатів, вибракуваних іншими 
зоопарками (Москва, Ленінград, Харків та інші). Велика кіль-
кість тварин непарні, безплідні, хворі шлунково-киш ковими, 
легеневими та іншими захворюваннями. Спеціальної лабора-
торії, ізолятора, перепускника, ветамбу латорії та стаціонару 
у нас немає, а тому хворі тварини знаходяться у неприпусти-
мому становищі, звідси падіж та інші наслідки.
Група хижаків харчується м’ясом вибракуваних аморти-

зованих коней, які, за дос лід-
женнями Московського зоо-
парку, є носіями мікро флори і 
сприяють захворю ванню тва-
рин. Якщо до цього додати, що 
у нас немає санітарно влашто-
ваної бійні та відсутні бакте-
ріологічна лабораторія і пер-
сонал для різних, вкрай необ-
хід них досліджень м’яса, крові, 
кала, січі, слизі тощо захворі-
лих або підозрюваних на захво-
рю вання тварин, – наше стано-
ви ще дуже і дуже важке.
Для годування нашого по   го-

лів’я, яке сягає до 1300 голів 
різ   них видів тварин, ми вит ра- Тигр у клітці. 1937.
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ідентичні нашим, й ми діємо у 
цій важливій галузі довільно. 
[...] Основних, але головних вка-
зівок ніхто нам не дає, тому що 
організації, які нами керували 
та керують, займалися велики-
ми проб ле мами й дуже значни-
ми, це безперечно, але й зоо-
парк потребує також щоб й 
ним займалися.
Вивчаючи контингент відві-

ду   вачів зоопарку, встановлено, 
що окрім киян його відвідують 
жителі не лише нашої рес-
публіки, але й Союзу. Ми не 
повинні бути придатком, який 
докотився до того, про що я 
пишу у цій доповідній записці, а 
маємо бути Зоопарком республіканського значення і мати 
над собою організацію, яка допомагатиме нам у роботі. На 
підставі викладеного прошу терміново вирішити питання 
про фінансування ремонтів і будівництва, а також усі підняті 
у цій записці питання»68.
Проте майже одночасно з доповідною запискою Ри  бін-

ського до міськради надійшов інший документ. Це була заява 
під назвою «Про скрутні справи у зоопарку», яку колишній 
інженер зоопарку Алєксєєв 10 березня 1937 р. подав до пре-
зидії міськради та Уповноваженого Радянського Контролю 
при Раднаркомі СРСР по Київській області. У ній звільнений 
працівник писав:

«Хвора справа Міськради та її Відділів, зокрема 
Міськкомгоспу, це те, що роздаючи широкі повноваження, 
«мандати» людям, особливо з партквитками, ані Міськрада, 
ані Відділи її не проводять потім систематичної перевірки, не 
інспектують людей, поставлених на відповідальну в системі 
народного господарства роботу, часто-густо, віддаля від ока 
Відділів Міськради. Тривале, одноособове, безконтрольне 
господарювання відповідального працівника приводить його, 
як показав широкий досвід перевірок у масштабі Києва, – до 
антирадянської, антипартійної роботи.

чаємо близько 270 тисяч рублів 
на рік, а господарство наше не 
має досі спеціально побу до-
ваних приміщень, які б відпо-
відали умовам зберігання кор-
мів. У нас також відсутня кухня 
для підготовки кормів тва ри-
нам, яких треба годувати 
ін диві дуально, кожний вид 
окремо, а таких видів більше 
сотні. Викладене становище 
загрожує важкими наслідками 
для господарства.
Не кращі справи з обслу-

говуванням персоналу зоопар-
ку у частині культурно-побу-
товій. У нас немає відповідно 

обладнаних гуртожитків, черво-
ного куточка, кухні, душу, пральні тощо.
Культурно прийняти відвідувачів за наших умов ми не 

можемо. У нас немає жодної впорядкованої вбиральні, немає 
достатньої кількості лавок, немає добре обладнаного дитячо-
го майданчика з іграми, немає гарних доріжок. Під час дощів 
наші доріжки перетворюються на непрохідні болота, а в 
гарну, суху погоду бруднять пилом святковий одяг і взуття 
нашого відвідувача.
Більшість приміщень, у яких знаходяться наші експонати, 

це приміщення дерев’яні, не опалювані, без каналізації та 
води, непридатні до утримання тварин, а тому велика кіль-
кість захворювань, великий падіж». 
На завершення своєї доповідної Рибінський писав з не  при-

хованою гіркотою:
«Являючи собою живу лабораторію для середньої та ви   щої 

школи з вивчення зообіології, прищеплюючи де  монстрацією 
тварин населенню і особливо дітям любов до фауни і флори, 
показуючи тварин як продуктивну силу нашого господарства 
(хутро, м’ясо, яйце тощо), показуючи ворогів та друзів людини 
у тваринному світі та ведучи пропаганду збереження друзів 
людини та способи боротьби з ворогом його – зоопарк не має 
керівництва та планування з боку організацій, завдання яких 

Олень плямистий. Леопард «Арсік».

⁶⁸ Там само. – Арк. 10-11.
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Однак ніяких висновків за 
заявою Алєксєєва зроблено не 
було, адже усе, про що напи-
сав Рибінський у своїй доповід-
ній записці, підтверджувалося 
актом, складеним 18 березня 
бригадою депутатів кому наль-
ної секції міськради. У ньому 
зазначалося: 

«Загальний вигляд Зоо пар-
ку занедбаний. Цей вигляд 
занедбаності створює неза вер-
шене будівництво входу й ого-
рожі парку, траншеї водо-
проводу і каналізації, не за  вер-
шені мавпятник, слоновник, 
почата будівництвом кухня, 
поламані огорожі загонів, по -
валені стовпи пташника, необладнаність та кустарне при-
стосування приміщень для тварин, які не мають потрібних 
приміщень в зимовий період. Наприклад, через відсутність 
віваріуму тварини поміщені в будівлі, приготовленій для 
ветеринарного ізолятора, там само знаходиться хворий стра-
ус, там само йде встановлення ветустаткування. 
Прекрасне приміщення мавпятника обладнане не до кінця

і в ньому прилаштувалася пральня. Лоша, що народилося 17 
березня, знаходиться у сирому приміщенні, разом з кіньми, а 
господарчі коні, не маючи стайні, стоять у приміщенні на 
основній території парку, пристосованому для тварин-експо-
натів. Транспорт парку – бричка, ломові биндюги, пло щадки 
та інше стоять під відкритим небом, через відсутність примі-
щення.
Прекрасні експонати – страуси, павичі та інші птахи зна-

ходяться у скупченому стані та непристосованих приміщен-
нях. Слон «Мері» через відсутність бар’єру в слоновнику сто-
їть на ланцюгу, у слоновнику не закрито стелю. Гуртожиток 
для робітників барачного типу тісний, протікає стеля. Для 
кожного робітника один комплект спальної білизни, й в 
момент обслідування на ліжках матраци були без прости-
радл і наволочок.

Таку антирадянську, анти-
па р тійну роботу проводить 
віддалік від Міськкомгоспу з 
ма  н  датом від т. Гальперіна ди  -
ректор Зоопарку Рибінський 
С. А. Трудящі, партійні та не  -
партійні, подали низку заяв до 
Жовтневого Райкому, Обкому 
та Міському партії, в «Комуніст» 
та ще, куди треба, про тяжкі 
справи, що творяться з волі 
Рибінського у Зоопарку.
Рибінського звинувачують: 

1) у загибелі цінних тварин 
Зоопарку та приплоду через 
зіпсовані корми, 2) у без гос-
подарності його, що привела 

до зіпсування на 50 % кормів, ко  -
рене  плодів, 3) у потуранні до знівечення цінних паркових наса-
джень під наглядом завідуючого садовою секцією Ко  ло мой-
цева, 4) у розтраті народних коштів з капітального бу  дів ництва, 
5) у гонінні та систематичному виживанні спе ціалістів 
Зоопарку, відповідальних працівників, чесних радянських гро-
мадян, які протидіють, заперечують проти його шкідливих 
справ і з експлуатації, і з будівництва Зоопарку. Частину справ
про гоніння та виживання направлено у вигляді особливої 
заяви до Обкому Союзу міських пра цівників. Надійшла низка 
матеріалів й з інших міст щодо його неладного минулого.
З усіх усюд направлялися звинувачення трудящих проти Ри -

 бінського. А Міськкомгосп, не інспектуючи відповідальних пра-
ців  ників, установ, не знає, не бере участі у розслідуванні зви        ну ва-
чень трудящих. Треба сказати правду, що частка Міськ  комгоспу 
у розтраті народних коштів по капітальному будівництву є. 
Є віза – словесна – на звільнення фахівців за мерзенними 

інформаціями Рибінського, який незаслужено паплюжив 
ім’я відданого технічного працівника Зоопарку з великим 
виробничим стажем, який чесно ставився до справи, до 
народної справи. Про усе це доводиться повідомляти, щоб це 
стало відомо Президії Міськ  ради та Міськкомгоспу, тому що 
вони не інспектують»69.

Білий чорногуз. Цесарка та півень плімутрок.

⁶⁹ ДАК. – Ф. Р-1, оп. 1, спр. 
9961, арк. 2-5.
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Весною 1938 року вийшов 10-тисячним 
тиражем «Путівник по Київському зоопарку» 
під загальною редакцією професора В. М. Ар -
 то        болевського. Безпосередньо підготували 
книжку О. Б. Кістяківський, О. П. Корнєєв та 
І. С. Черняхівський.
У передмові до путівника підкреслювалося, 

що за останні роки зоопарк став улюбленим 
місцем освітніх екскурсій та місцем відпочин-
ку трудящих, і роботі закладу «надала нового 
змісту Велика Жовтнева соціалістична рево-
люція». Зазначалося, що «зоопарк веде 
боротьбу з рештками забобонів і викриває 
трудящим шкідливість та брехливість релігій-
них настанов щодо походження людини і тва-
рин. Показує на живих тваринах приклади 
можливості опанування закономірностей 
живої природи і підпорядкування її потребам 
соціалістичного будівництва»71. 
На той час у зоопарку було до 1000 різних 

експонатів тварин, розподілених на кілька сек-
цій. Утворена з професорів та висококваліфі-
кованих спеціалістів наукова рада допомагала 
в обгрунтуванні правильного розвитку та 
функціонування зоопарку. Фахівці обговорю-
вали план реконструкції, який передбачав 
освоєння нової території площею 16 га на 
додаток до наявних 18 гектарів. Йшлося про 
те, що вона буде використовуватися з метою 
максимального наближення умов утримання 
тварин до природних: озера і басейни для 
водоплавної птиці та звірів, острови для них 
тощо. Гірські рельєфи нової території – для 
утримання гірських тварин. Планувалося від-
крити нові секції, а саме плазунів та риб.
Новий путівник розповідав про види тварин, зокрема, про 

тих конкретних представників, які утримувалися в Києві. Нап-
риклад, про молодих левів – вихованців Московського зоопар-
ку, де вони народилися 1934 року; про смугасту гієну, яка 1932 
року народжувала «не по правилах» – двічі: у квітні та грудні.

Необхідно відзначити, що у зв’язку з тим, 
що за генеральним планом площа Зоопарку 
повинна бути значно збільшена, а між тим ця 
додаткова площа знаходиться не в розпо-
рядженні Зоопарку й увесь перед бачений 
планом майданчик, у зв’язку з тим, що час-
тину його забудовано, не буде йому поверне-
на, споруджувані будівлі розміщуються без 
усякого плану. 
У зоопарку був падіж тварин, три справи 

про падіж передані до прокуратури Жовт-
невого району. Вважаємо потрібним відзна-
чити, що загальний стан усіх тварин середній 
та вище середнього, такої думки також і про-
фесор Артоболевський. Бригада вважає конче 
необхідним забезпечити Зоопарк кредитами 
для закінчення будівництва низки об’єктів, 
без яких неможлива нормальна робота та 
розвиток діяльності Зоопарку. Необхідно тер-
міново створити науково-технічну раду, якій 
доручити виробку статуту, положення і плану 
робіт Зоопарку»70. 
Отже, 20 березня президія міськради на 

своєму засіданні розглянула питання «Про 
стан зоопарку». При цьому були обговорені 

доповідь директора Рибінського, заява інженера Алєксєєва та 
акт депутатської перевірки. У своїй постанові президія ухвали-
ла взяти до відому заяву завідуючого міськкомгоспом 
Гальперіна, що зоопарку виділено на 1937 рік 300 тис. крб. поза-
лімітних асигнувань; визнала за потрібне утворити при дирек-
торові Зоопарку наукову раду та запропонувала Рибінському 
до 10 квітня подати на затвердження її персональний склад; 
доручила Гальперіну та Рибінському «з’ясувати можливість 
організації в Зоопарку рибного ставка для харчування тварин 
парку». Також було визначено, що виділені асигнування спря-
мовуються на ремонт доріжок парку, ремонт 12 окремих при-
міщень, улаштування каналізованих вбиралень, впорядкування 
дитячого майданчика, приєднання Зоопарку до каналізаційної 
магістралі, впорядкування території, ремонт внутрішніх та зов-
нішніх дерев’яних огорож, ремонт зоологічного магазину. 

Путівник по Київському зоопарку. 1938.

О. П. Корнєєв.

⁷¹ Путівник по Київському 
зоопарку. – Київ-Харків, 
1938. – 140 с., іл.₇₀ Там само. – Арк. 6-7.

О. Б. Кістяківський.
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Зебу.

Азіатський дикобраз.

Папуга арарауна.

Осел.

Американський страус-нанду.

Гієна плямиста «Ясний».

Подружжя левів.

Білий ведмідь.

Слониха «Мері».

Павіан-гамадрил.
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виявляють свій злобний харак-
тер і можуть несподівано наки-
нутися на свого господаря. 
В наших краях серед хижа-

ків дуже поширені вовки. Вони 
дуже подібні до собаки й за 
доброго, спокійного поводжен-
ня з ними здатні до майже ціл-
ковитого приручення. Один з 
вовків у зоопарку – «Дюк» – 
дожив у зоопарку до 24-річно-
го віку й загинув у 1932 році. 
Відвідувачі неодмінно звер-

тали увагу на камчатського 
орлана – рідкісного у зоопар-
ках птаха, який гніздиться на 
Камчатці та Сахаліні, а зимує 
в Японії та Уссурійському краї. 
Оселяється він на морських і 
річкових берегах, де будує свої величезні гнізда (здебільше – 
на деревах, іноді – на скелях). Живиться орлан, головним 
чином, лососевими та іншими рибаси, а взимку – зайцями, 
лисицями тощо. 
У зоопарку утримувались кілька видів папуг: жовточубий 

та рожевий какаду з Австралії, какаду-тритон, поширений у
Новій Гвінеї, хвилястий (Австралія) і кільчастий (Індія) папу-
га, амазонський (Бразилія, Парагвай, Аргентина), який має 
добре м’ясо, а тому є предметом полювання. Окремі папуги 
у Київському зоопарку вміли співати72. 

29 січня 1939 р. президія Київської міської ради робітни-
чих, селянських та червоноармійських депутатів ухвалила 
постанову «Про роботу зоопарку». Було відзначено, що в 
останні два роки у Зоопарку створено більш сприятливі 
умови для утримання тварин, його територію збільшено з 18 
до 34 гектарів, збудовано кілька додаткових приміщень. 
Зокрема – для слонів, мавп, лисиць, гієн, ослів та куниць, 
вигули для зубробізонів та антилоп, віварій для лаборатор-
них тварин тощо. 
Також споруджено ветеринарний ізолятор, амбулаторію з 

устаткуванням світлолікування, карантинне приміщення. 

Найбільшу з копитних тва-
рин – індійську слониху «Мері» 
привезли до Києва з-за кордо-
ну 1929 року. Біля її клітки 
завжди багато людей, особли-
во дітлахів. 
У 1933 році колекція зоо-

парку поповнилася риссю – 
єдиним представником з роди-
ни кішок в українських північ-
них лісах. Її спіймали прикор-
донники зовсім маленькою, з 
рукавицю завбільшки, коли 
вона зі своєю матір’ю перехо-
дила на нашу територію з 
Польщі. Стара рись утекла, а 
мале кошеня спочатку віддали 
до Волинського зоологічного 
музею, а потім привезли до 
Києва. Завдяки уважному 
догляду та дбайливому став-
ленню рись виросла у цікавого 
звіра. Перші роки до неї в при-
міщення можна було вільно 
заходити і гратися, але потім 
таке спілкування стало небез-
печним.
Щороку в січні народжува-

ла в зоопарку ведмедиця 
«Надя». Після 196-денної вагіт-
ності у неї з’являлася пара слі-
пих, безпорадних ведмежат, 
які мали попервах великі білі 

нашийники на фоні загального 
темного забарвлення. Перший місяць мати старанно ховає 
ведмежат, і з клітки в цей час лише чути наче гудіння аероп-
лана. Це ведмежата ссуть свою матір, яка, лежачи на боку, 
держить їх біля своїх сосків. З перших днів ведмежата легко 
приручаються, але спостереження в Київському зоопарку 
свідчать, що довіряти їм не можна: стаючи дорослими, вони 

Антилопа гну.

Рожева баба (пелікан).

⁷² Путівник по Київському 
зоопарку / Під загальною 
редакцією проф. 
В. М. Артоболевського. – 
Київ-Харків: Державне 
видавництво колгоспної і 
радгоспної літератури 
УРСР. – 140 с.

Лебідь-шипун.
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му передбачити виділення відповідних 
коштів, й забезпечити виконання усіх робіт 
протягом 1939-1941 років;

– до 1 травня скласти п’ятирічний план 
поповнення колекції тварин, передбачив-
ши поповнення парності та придбання рід-
кісних експонатів;

– до 1 березня розгорнути роботу зоотех-
нічної лабораторії, щоб у 1939 році здійс-
нювався аналіз основних кормів на їх якість 
і калорійність;

– протягом І кварталу закінчити облад-
нання риборозводні як основної бази поста-
чання зоомагазинів екзотичною рибою;

– передбачити в плані на 1940 рік будів-
ництво гуртожитку для кадрових робітни-
ків з догляду за тваринами.
Також було зобов’язано Трамвайний 

трест впорядкувати зупинку біля зоопарку 
та у вихідні дні збільшити кількість трамва-
їв на маршрутах №№ 5, 6, 7. Автобусна база 
одержала доручення «пускати в літній 
період у вихідні дні 2-3 автобуси, які б кур-
сували з різних кінців міста до зоопарку». 
Тресту ресторанів і кафе було запропонова-
но «організувати на території зоопарку в 
літній період ресторан з гарячими стравами та збільшити 
кількість лотків до десяти штук»73.
Проект генерального плану та реконструкції зоопарку був 

поданий до міської Техніко-експертної ради у вересні 1939 
року. Обговорення проекту та висновків залучених до експер-
тизи професорів П. П. Хаустова і М. В. Шарлеманя відбулося 
23 грудня 1939 року. І експерти, і члени Ради висловили бага-
то зауважень щодо розпланування території, її дендрологіч-
ного наповнення та розміщення будівель. Але враховуючи, 
що поданий проект був лише принциповою схемою рекон-
струкції, вирішили рекомендувати його, з урахуванням заува-
жень, до подальшої розробки74. 

Побудовано кухню для тварин з 
механізованим устаткуванням для 
обробки кормів. З’явилося нове 
приміщення для гуртка юних 
натуралістів. Впорядковано алеї, 
влаштовано павільйон для відпо-
чинку, ставок з фонтаном на ста-
рій території та два ставки на 
новій, збудовано теплиці для рос-
лин, освітлено стару територію, 
основні приміщення для тварин 
приєднано до каналізаційної 
мережі.
Однак за три останні роки кіль-

кість звірів не тільки не збільши-
лася, а й зменшилася з 240 на 
1 сі     ч         ня 1936-го до 237 одиниць на 
1 січня 1939 року. Хоч колекція 
птахів збільшилася з 566 до 917. 
Гостро відчувалася потреба при-
дбати для експозиції та парності 
слона (самця), бегемота, носорога, 
антилопу гну (самця), пару зебру, 
мавпу гамадрилу (самку), кроко-
дила, пару тигрів, білого ведмедя 
(самця), бобра (самця), пару 
голубих песців, різних видів мавп 
тощо. Усе це, зазначалося в поста-
нові, відбилося на відвідуванні 
зоопарку. 
Президія міськради зобов’яза-

ла директора зоопарку Жукова та 
його заступника Черняхівського:

– до 1 березня 1939 р. закінчити 
складання генплану зоопарку, 
використавши при цьому матері-
али проекту 1935 року та додержу-
ватися його;

– розгорнути освоєння нової 
території, для чого міськвиконко-

Вулиця Прорізна. 

Площа Калініна (нині – Майдан Незалежності).

Хрещатик.

Хрещатик.

⁷³ ДАК. – Ф. Р-1, оп. 1, спр. 
11780.
⁷⁴ ДАК. – Ф. Р-330, оп. 1, 
спр. 1168.
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березня 1941 р. виконком Київської міської ради своїм 
рішенням № 16/17 затвердив «Положення про 
Київський зоологічний парк». Ним визначалося, що 
зоопарк є культурно-просвітницькою установою з про-

паганди природничо-наукових знань серед широких мас; в 
адміністративно-господарському відношенні він знаходиться 
у віданні відділу комунального господарства 
міськради, а стосовно організації науково-мето-
дичної роботи здійснює свою діяльність під 
керівництвом Управління заповідників, зоопар-
ків та зоосадів при Раднаркомі УРСР. 
Підкреслювалося, що «для досягнення своєї 

мети зоопарк складає та утримує колекцію тва-
рин й згідно із затвердженим планом та видо-
вим списком, погодженим з Головним управлін-
ням по заповідниках, зоопарках і зоосадах при 
РНК УРСР, веде заготовку диких тварин місце-
вої фауни, поповнює колекцію тваринами інших 
місцевостей та імпортними видами в установле-
ному порядку».
Дирекції зоопарку було запропоновано на 

основі Положення підготувати план проведення 
культурно-масової роботи75. Отже, напередодні 
війни з Німеччиною 1941-1945 рр. зоопарк був 
вже значним науково-дослідницьким та просвіт-
ницьким центром. 
Але 19 вересня 1941-го радянська Червона 

армія залишила Київ, відійшовши на Ліво береж-
жя Дніпра. Через два дні місто окупували німець-
кі війська, а 24 вересня вибухівкою, закладеною 
радянськими мінерами, була майже повністю 
знищена центральна вулиця Хрещатик та зруйнована прилег-
ла забудова вулиць Свердлова (Прорізна), Карла Маркса 
(Архітектора Городецького), Енгельса (Лютеранська) та інших. 
1 листопада згоріла будівля колишньої міської думи на площі 

⁷⁵ ДАК. – Ф. Р-1, оп. 1, спр. 
14008.

«Хай живе Робітничо-селянська
Червона Армія – вірний страж 

радянських кордонів».
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лад   нання, спецодяг, вугілля тощо. Мовляв, все 
одно тварини тут загинуть. Як це було, розповів у 
своїх спогадах киянин Валентин Терно, який 
10-річним хлопчиком приїхав 19 червня 1941-го з 
Ленінграда на канікули до маминих батьків, вони 
мешкали в районі Політехнічного інституту:

«Однією з перших проведених акцій в Києві 
була термінова і швидка відправка усіх тварин до 
Німеччини. Рятування тварин, безумовно, дикту-
валося інтересами фатерланда. Німці протягом 
яких-небудь двох-трьох днів організували й здійс-
нили вивезення усіх мешканців зоопарку. В дні 
відправки тварин ми годинами товклися там, спо-
стерігаючи за роботами. Німці нас не чіпали. 
Іноді просили піднести дошки чи цвяхи. За «допо-
могу» пару разів навіть дали по шматку білого 
дірчастого гумоподібного хлібу.
Невдовзі після евакуації звірів виникли чутки 

про леопарда (чи рись), який начебто втік й періо-
дично з’являється в районах, прилеглих до зоопар-
ку – на Шулявці, Лук’янівці, Солом’янці і навіть Свя-
тошині. Він безжально роздирав собак і котів, але на 
людей не нападав. На піймання хижака послали поліца-
їв, але звіра не знайшли й чутки поступово стихли. 
А літом 1942 року почали говорити, що київський слон, 
увезений до берлінського зоопарку, здохнув від туги за 
своїм багаторічним доглядачем, який помер або був 
вбитий у Німеччині.
Наступного дня після відправки останньої машини з 

тваринами ми звичним шляхом проникли на терито-
рію зоопарку. Спустошений, він виглядав дивним й 
моторошним. Голоси здавалися надто гучними, кроки 
неприродно лункими. Спорожнілі клітки та вольєри, 
нещодавно наповнені шумливою, галдикаючою на усіх 
мовах фауною, навіювали журбу та смуток. […] Як ні 
дивно, на протязі усього періоду окупації німці не вико-
ристали у яких-небудь військових або господарчих 
цілях простору територію колишнього зоопарку. В той же 
час у парку Політехнічного інституту, що знаходився навпро-
ти нього, вони влаштували бензосховище»77. 

Калініна (майдан Незалежності). 
Були виведені з ладу мережі інже-
нерного забезпечення міста. 
На початок війни поголів’я 

експонатів зоопарку становило 
155 ссавців та 796 голів птиці. 
Найбільш цінними тваринами, за 
освідченням директора зоопарку 
І. С. Черняхівського, були антило-
пи, бегемот, зубробізони, газель, 
зебри, слон, бобер, мавпи, лебеді, 
червонобокі казарки, камчат-
ський орел. Серед головних тва-
рин – 22-річний слон, 4-річні беге-
мот та зебу аравійська, 5-річний 
бобер, леви віком 7-10 років, 
мавпи – 4-15 років, 3-річна зебра, 
ведмеді від 7 до 15 років. 
У своїй доповідній записці від 

18 жовтня 1941 р. на ім’я міської 
управи директор зоопарку зазна-
чав, що загальний стан тварин 
задовільний, за винятком тих, що 
підлягали вибраковці. На їхньому 
здоров’ї негативно позначався 
брак хліба, цукру, об’ємних кор-
мів. Щомісяця до кінця року 
потрібно було 10 тонн сіна-соло-
ми, 4 тонни буряку, по одній тонні 
картоплі та моркви, висівок – пів-
тони, хліба – одну тонну, молока – 
50 літрів. А ще – концентрати 
(овес, просо, ячмінь), тверді корми 
(кінське м’ясо, риба), риб’ячий 
жир тощо76. 
Однак вже з перших днів після 

свого вступу до Києва німці поча-
ли вивозити тварин, корми, об -

Валентин Терно з мамою 
та молодшим братом.

⁷⁶ ДАКО. – Ф. Р-2356, оп. 6, спр. 172.

⁷⁷ Валентин Терно. 
Растрепанные воспоминания 
о странном детстве. – К: 
Кий, 2003. – С. 141-142, 144.

На окопах під Києвом.

Хрещатик.

Оборона Києва.
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тому що в умовах, які створилися 
для них у Києві, більша частина їх 
неминуче повинна була загинути 
без кормів. Рішення це було при-
йняте стосовно усіх утримуваних 
у зоопарку тварин без виключен-
ня, хоч корми для птахів зберег-
лися повністю. Таким чином Київ 
може втратити свій зоопарк, який 
протягом десятків років проводив 
велику культурну роботу та роз-
повсюджував корисні знання 
серед широких мас як міського, 
так і сільського населення.
Тому необхідно вжити термі-

нових заходів і порушити у відпо-
відних інстанціях клопотання, 
щоб у разі вивозу тварин з 
Київського зоопарку малися на 
увазі як культурні, так і господарчі 
потреби України. Річ у тому, що 
за останні роки зоопарк у значній 
кількості розповсюджував серед 
селян яйця породистої свійської 
птиці – курей, качок, гусок – і цим
сприяв покращенню птахівничо-
го господарства на Україні.
Необхідно прикласти усіх ста-

рань до того, щоб німецьке коман-
дування погодилося, вивозячи 
основну масу тварин з Київського 
зоопарку до Німеччини, деяку 
кількість їх залишити в Києві, 
надаючи можливість тим самим 
Київському зоопарку продовжу-
вати його культурно-просвіт-
ницьку та господарську діяль-
ність»⁷⁸.

23 листопада 1941 р. до міської управи звернув-
ся з доповідною директор Зоологічного музею 
професор В. М. Артоболевський:

«Київський зоологічний парк до недавнього 
часу являє собою найбільшу установу такого роду 
на Україні. Він займає велику площу – понад 40 
га – виключно різноманітну за характером рослин-
ності та рельєфу, з цілою низкою ставів, де гніз-
диться водоплавна птиця, й просторий фруктовий 
сад. Деревна рослинність зоопарку багата й худож-
ньо оформлена. 
Колекція дерев та кущів сама по собі є вели-

кою науковою цінністю й мало поступається ден-
дрологічній колекції університетського ботаніч-
ного саду. Зібрання тварин не велике, але добре 
підібране й цілком достатнє для цілей загальної 
освіти.
Протягом 30 з лишком років Київський зоо-

парк обслуговував інтереси школи – вищої і серед-
ньої – та масового відвідувача. Увесь цей час він був 
улюбленим місцем культурного відпочинку киян. 
Разом з тим за останні місяці життя його значно 
ускладнилося. З великими труднощами вдалося 
уберегти зоопарк від розгрому під час відходу 
Червоної армії від Києва, коли над зоопарку нави-
сла загроза знищення усіх тварин, що у ньому зна-
ходилися.
Не менше зусиль довелося витратити й на те, 

щоб забезпечити зоопарк кормами на ближчі 
зимові місяці. На жаль, через те, що трохи пізніше 
більшу частину вже заготовлених на зиму кормів 
було реквізовано для потреб німецької армії, зоо-
парк втратив свою кормову базу й опинився у 
вкрай важкому становищі. Для деяких груп тварин 
нормальних кормів не залишилося зовсім. Почався 
падіж копитних на ґрунті голоду.
Куди ні зверталася адміністрація зоопарку, 

допомоги вона не одержувала. Врешті-решт до 
справи долучилося німецьке командування й вирі-
шило вивезти зоопаркових тварин до Німеччини, В. М. Артоболевський.

Відправка до Німеччини. 1942.

Руїни Прорізної вулиці.

Руїни Успенського собору.

⁷⁸ ДАКО. – Ф. Р-2356, оп. 1, спр. 91-а.

Руїни Києва.
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Зоопарк цілком обладнаний вигула-
ми і вольєрами та різними літніми при-
міщеннями для тварин. На території 
Зоопарку є 4 пруди для болотної водя-
ної птиці та розведення різної риби.
По секції зазелення є оранжерея та 

парники. Крім того є риборозводня 
для потреб зоомагазину. По усій тери-
торії Зоопарку проведено шляхи для 
відвідувачів. На випадок дощу є окреме 
приміщення для схову відвідувачів.
Вся територія Зоопарку повністю 

обладнана водогоном та електрикою і 
має огорожу з головним ходом, в якому 
містяться каси для продажу квитків на 
право входу.
До 1941 року Зоопарк існував на 

кошти міста, з 1941 року його частково 
переведено на господарчий розраху-
нок.
Після залишення міста Києва 

Совєтами по 25/Х 1941 року територія 
Зоопарку була зайнята Німецькою 
Військовою Частиною і робітники входили до нього за окре-
мими перепустками. Охорона парку провадилась повністю
Німецькими поліцаями.

18/ХІ 1941 року, за пропозицією Німецького Комісара п. 
МУСА, Зоопарку, була проведена перевірка всієї наявності 
тварин та птахів за інвентаризаційними відомостями, які 
були надіслані Коменданту міста.
З 11/ХІ 1941 року до зоопарку Німецьким Командуванням 

був надісланий директор зоопарку пан ТІНЕЛЬМАН, який 
фактично керував усіма справами зоопарку до 10 грудня 1941 
року.
На час інвентаризації, тобто на 8/Х 1941 року, в зоопарку 

було експонатів:
а) по секції копитних і хижаків – 162 шт. на 156426 крб. 70 коп.
б) птахів – 795 шт. на 44733 крб. 26 коп.
в) віваріум – 166 шт. на 2775 крб., разом 1123 шт. на 203934 крб. 

96 коп.

На цій записці професора 
Артоболевського, яка зберігається у 
Державному архіві Київської області, 
резолюція від 1 грудня: «Перекласти 
німецькою мовою і надрукувати в 2 
примірниках (негайно)».
А наступного дня заступник голови 

міста Києва Волконович підписав 
постанову голови № 205 «Про стан зоо-
парку в м. Києві і заходи до його збере-
ження». У постанові зазначалося, що 
обстеження зоопарку, проведене за 
дорученням німецького командування 
та міської управи, показало, що до 
занепаду зоопарк був доведений лише 
через «злочинно недбале ставлення як 
до роботи, так і до продуктів харчуван-
ня тварин з боку директора зоопарку 
п. Сергієнка». На цьому спроби здійс-
нення «заходів до збереження зоопар-
ку» було вичерпано.

16 грудня ревізор фінансового від-
ділу міської управи Курлов у присут-
ності директора Баумана та бухгалте-
ра Крохмалюк склали акт перевірки
діяльності зоопарку і виявили наступ-
не:

«Зоопарк займає площу 24 га. Вся 
територія повністю пристосована і 
має багато споруджень для тварин та 
птиць, а саме:

1) Слонятник з паровим опаленням.
2) Мавпятник з водяним опаленням.

3) Приміщення для левів і леопардів з паровим опаленням.
4) Велике приміщення для ведмедів, антилопів, птахів як 

зимове, так і влітку, поників і ослів – зимове, зимове приміщен-
ня для гаялів, зебу. Конюшня, ветлікарня, ветперепускник, 
фабрика-кухня для тварин, їдальня для робітників, бійня, кон-
тора, приміщення для навчання юннатів, комора, гуртожитки 
для робітників, зимове сховище для продуктів та інше.

Доповідна записка Артоболевського 
про стан зоопарку.

Доповідна записка Артоболевського 
про стан зоопарку.
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Одним зі свідків на судовому про-
цесі проходив професор В. М. Арто-
         бо левсь кий, який працював у 
Зоологічному музеї Київського 
університету.
Він розповів, що у 1941 році під 

час евакуації вивезти музей, у 
якому нараховувалося майже 1,5 
мільйони експонатів, було немож-
ливим. Перед професором поста-
ло питання – або залишити усе 
напризволяще, або самому зали-
шитися у Києві, охороняючи 
музей. Вони з дружиною виріши-
ли залишитися при німцях. На 
другий день як окупанти зайняли 
місто, Артоболевський вийшов на 
місце своєї служби й відтак разом 
з кількома співробітниками про-
довжував ходити щоденно. Через 
деякий час його затвердили у ста-
рій посаді – директором музею.
Артоболевський свідчив на 

судовому процесі: 
«…Моя задача полягала у тому, 

щоб так чи інакше зберегти музей-
ні цінності. А для цього не один 
раз треба було їх ховати від тих, 
кому не слід було бачити. 
Я був зв'язаний з зоологічним 

парком, я був одним із його 
засновників й безкінечні роки 
консультував. Це була прекрасна 
колекція тварин, це було культур-
не місце для відпочинку киян. 
Німці почали з того, що невдов-

зі після зайняття Києва забрали 
усі кормові ресурси зоопарку. 
Запаси робляться восени на увесь 
рік, ці запаси було зроблено, а 

З зазначеної кількості Німецьке 
Командування за усним розпоря-
дженням Німецького Комісара п. 
МУСА, бувш. директора Зоопарку 
п. СЕРГІЄНКА, було вивезено до 
міста КЕНІГСБЕРГА:
а). тварин – 132 шт.
б). птахів – 802 шт.
в). віваріум – 166 шт.
[…] Вивезено усього на суму 

234665 крб. 79 коп. за балансовою 
вартістю. Розписок або актів пере-
дачі цього в Зоопарку немає»79. 
Пройшло по тому чотири роки, 

й 17-28 січня 1946 р. Військовий 
трибунал Київського військового 
округу розглянув у відкритому 
засіданні справу 15 німецьких 
воєнних злочинців. Вирок про 
повішення 12 засуджених було 
виконано в присутності тисяч киян 
на Хрещатику, в районі теперіш-
нього майдану Незалежності. 

⁷⁹ ЦДАВОВУ. – Ф. Р-26, оп. 2, спр. 2455, арк. 91.

Хрещатик. Листопад 1943. Площа Б. Хмельницького. 1943.

М. С. Хрущов на Хрещатику. 7 листопада 1943.

Хрещатик. Листопад 1943.

Спалений німцями червоний корпус університету.

Частина спаленого німцями головного кораусу 
Київського Політехнічного інституту. 1943.

Спалені німцями університетські клініки 
по бульвару Т. Шевченка, № 17.
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підвезли до її приміщення 
велику клітку на колесах. 
Притулили до входу щільно – 
двері в двері, а на протилежно-
му кінці клітки поклали їжу.
І піддалась слониха на 

оману. Чимдуж кинулася за 
їжею, а двері за нею і зачини-
ли. Так поїхали на чужину і 
лев «Юрок», і тигриця 
«Заіда», і веселі мавпочки, і 
все численне населення нашо-
го зоопарку.
Деяких звірів і птахів, що 

тут у нас на Україні водяться, 
робітники саду, коли побачи-
ли, що німці все одно вивезуть, 
самі повипускали на волю. І 
довго прилітали ще орли, 
годинами кружляючи над 
садом і чекаючи звичної їжі… 
З слізьми на очах розпові-

дає про це стара робітниця 
Київського зоопарку Анастасія 
Олексіївна Короткова. Пусті
вольєри, загороді, безводні 
ставки… Як маленькі, барвисті 
листочки миготять по кімнаті 
зелено-сірі хвилясті попугай-
чики та під ногами сновигають 
півтора десятка морських сви-
нок. Це все, що залишилось від 
зоопарку.
Але колектив зоопарку не 

сумує. Він певний, що навесні з 
усіх кінців Радянського Союзу 
з’їдуться сюди нові пожильці».
Так воно і було.

тварини приречені на голод, а 
можливо й на смерть. Потім поча-
лися дивні спроби вести полюван-
ня на тварин зоопарку. Було 
виловлено дуже цінну породу 
культурного коропа зі ставів зоо-
парку, а потім почався справжні-
сінький розстріл тварин. 
Полювали на мисливсько-про-
мислову птицю, дуже цінну, незва-
жаючи на її якість щодо цього, 
полювали на ссавців, вбивали оле-
нів тощо. І це робили не безвідпо-
відальні люди, не люди маленької 
культури, а люди начебто достат-
ньо високо освічені. 

Мені самому довелося бачити, як німець Тінельман – пред-
ставник німецьких, очевидно, зоопарків убив прекрасний 
екземпляр чорної лані. Через деякий час, коли вже значну 
кількість тварин було знищено, німці заявили, що зоопарк 
вивозиться до Німеччини. Коли мені це було повідомлено, я, 
по-перше, подзвонив до міської управи, а по-друге, сам осо-
бисто поїхав до зоопарку, щоб там спромогтися з'ясувати 
дійсний стан речей. 
Я побачився з Тінельманом, він мені сказав: «Дійсно ми

забираємо зоопарк до Німеччини, тому що ви його не зможе-
те зберегти, оскільки не маєте кормів. Після закінчення війни, 
певна річ, ми його вам повернемо». Це була перша явна 
неправда, на яку я наштовхнувся у спілкуванні з культурними 
німцями. Тінельман був доктором зоології. Тоді у мене з'яви-
лися серйозні побоювання відносно долі Зоологічного музею, 
зокрема, та університетської будівлі в цілому».
Через два роки по тому, 31 грудня 1943-го, вже після звіль-

нення Києва, газета «Київська правда» опублікувала невелич-
кий начерк «Дещо про зоопарк»: 

«Ніколи не думав дід Горін, що доведеться йому їхати до 
Німеччини. І роки вже його нібито не такі, і здоров’я слабень-
ке. А от довелося…
З дідом робота не велика була. Сів собі старий в ешелон і 

поїхав. А от «Мері»… Два дні їй їсти не давали, а на третій 

М. С. Хрущов з киянами. 1943.
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истопада 1943 р. Червона армія визволила Київ від оку-
пантів. Місто почало ставати на ноги, поверталося до 
мирного життя, і разом з ним поволі здіймався зоо-
парк. Вже через півроку, 10 квітня 1944-го, він відкрився 

для відвідувачів. Однак наведення ладу на території залиша-
лося найпершим питанням, і воно стало турботою не тільки 
міської, але й центральної державної влади. 

     24 травня 1944 р. було відновлено діяльність Головного 
управління по заповідниках, зоопарках та зоосадах при 
Раднаркомі УРСР. Щоправда, через кілька місяців зоопарки й 
зоосади перейшли до Комитету в справах культурно-освітніх 
установ. Безперечно, наявність «свого» органу в уряді була 
дуже важлива. 
У травні 1944-го народний 

комісар комунального госпо-
дарства УРСР Й. Т. Табулевич 
писав наркому оборони УРСР 
генерал-лейтенанту В. П. Гера-
сименку: «На території Київсь-
кого зоопарку площею 34 га 
рід кісна дендрофлора, оран-
жереї та пруди, зариблені 
високоцінною екзотичною і 
промисловою рибою, а також 
маточним матеріалом.
Збереження уцілілих у зоо-

парку цінностей, а також від-
новлення зруйнованого ні -
мець   кими окупантами госпо-
дарства є необхідністю для 
столиці м. Києва. Розташовані 
поблизу 81-а військова части-
на, госпіталі в лікарні ім. Калініна та в Індустріальному інсти-
туті взводами та навіть ротами йдуть до зоопарку, проводять 
заняття зі стрільбою, знищують зелені насадження, купають-

Площа Калініна. 1944.
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Начальник управління благоустрою наркомату комуналь-
ного господарства Ю. Н. Сац оптимістично писав у довідці: 
«Сумна пустеля, залишена загарбниками, знову перетворю-
ється на квітучий оазис, зоопарк відбудовується й завдання, 
покладені на нього та визначені рішенням Ради Народних 
Комісарів Союзу РСР від 14 жовтня 1939 р., буде виконано81. 
Ці досягнення необхідно віднести до умілого керівництва та 
розпорядливості директора зоопарку тов. Жукова О.Г., який 
повернувся з евакуації й негайно приступив до відбудови 
парку та створення кормової бази». Також у доповідній під-
креслювалася енергія, виявлена у комплектуванні фауни 
заступником директора з нау-
кової частини І. С. Черняхів-
ським⁸². 
До зоопарку поверталася 

його передвоєнна популяр-
ність серед відвідувачів. 
Експозиція поповнювалася 
тваринами, але з продуктами 
для годування – хлібом, м’я-
сом, рибою, молоком, які 
можна було тоді придбати 
лише на приватному ринку, – 
справи ускладнювалися. 
Нарком комунального госпо-
дарства Й. Т. Табулевич про-
сив заступника голови Рад-
наркому УРСР К. С. Кара ваєва 
розпорядитися, щоб наркомат 
торгівлі виділив необхідні 
цільові ліміти. Тим більше, 
буквально днями, у серпні 1944-го, мали прибути чотири 
вагони з новими тваринами. 
І того ж місяця зоопарк одержав повідомлення з Москви, 

що народним комісаріатом торгівлі СРСР відпущено зоопар-
ку на ІІІ квартал 700 кг м’яса, 500 кг риби, 400 кг, 6 кг солі та 
100 штук курячих яєць. У супровідному листі начальника 
головного управління заповідників, зоопарків і зоосадів при 
Раднаркомі РРФСР було зауважено, що цю кількість продук-
тів виділено орієнтовно, оскільки у Москві даних про фактич-

ся у ставах-заповідниках, знищують в них рибу 
гранатами та стрільбою з гвинтівок, а вночі 25 
травня ц. р. навіть замахувались на крадіжку 
експонатів (курей та качок).
Охорона зоопарку, неозброєна, що склада-

лася головним чином з малосильних стариків 
та жінок, не в змозі вести боротьбу з цими 
порушеннями. Прошу Вашого розпоряджен-
ня військовим частинам надати в розпоря-
дження директора зоопарку військовий 
патруль з 5-6 людей й тим допомогти відбудові 
масового культурного закладу – столичного 
зоопарку»⁸⁰.
Під час окупації Києва зоопарк зазнав пов-

ного спустошення: живі експонати вивезені, 
обладнання науково-дослідних відділів теж 
вивезли або знищили, приміщення для тварин 
зруйновані. Але, як відзначалося у довідці 
управління благоустрою народного комісаріа-
ту комунального господарства УРСР, силами 
співробітників, що повернулися до роботи, та 
створеним колективом фахівців почалося від-

творення зоопарку й багато було зроблено до ХХVІІ річниці 
Великої Жовтневої Соціалістичної революції. 

«Закуплено в районах Київської області, а також достав-
лено з зоовиставок зооцентрів Сизрані, Коврова та 
Кіровабада 125 голів зооекспонатів, у тому числі ссавців – 60 
та птахів – 65 голів. Серед них: рись, барс, песці, лисиці, 
гієни, борсуки, вовки, ведмеді, білки, грифи, орли, пугачі, 
папуги, лебеді, павичі, качки дикі та домашні, гуси, індики, 
кури тощо. У середині листопада прибудуть леви, олені, 
дикобрази та слон. До кінця року зоопарк матиме до 200 
голів зооекспонатів».
Протягом року, що минув після визволення Києва, були 

відремонтовані та відбудовані приміщення для ведмедів, 
левів, вовків, слонів, мавп, лисиць, свинарник та пташник, а 
також кормокухня для тварин, робітничий гуртожиток та 
їдальня. Вже працювали водопровід і каналізація. Територія 
зоопарку збільшилася до 45 га, замість довоєнних 34 га, і 
тепер почалося складання генерального плану реконструкції. 

І. С. Черняхівський з дружиною. 1950.

М. С. Хрущов на Хрещатику. 1945.

⁸⁰ ЦДАВОВУ. – Ф. Р-26, 
оп. 2, спр. 2455, арк. 
103.

⁸¹ Постанова РНК СРСР від 
14.10.1939 «Про управління 
по заповідниках, зоопарках 
та зоосадах при Раднаркомах 
союзних республік». 
Відповідну постанову РНК 
УРСР видано 26.2.1940. 
₈₂ ЦДАВОВУ. – Ф. Р-26, оп. 2, 
спр. 2455, арк. 101.
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що обслуговують тварин, та 
екскурсоводів; виділити додат-
кове літерне харчування керів-
ному та ІТР персоналу (4 оди-
ниці до вже наявних 5 оди-
ниць).
Зобов’язати Наркомгосп: 

збільшити штат персоналу з 
обслуговування хижаків до 10 
осіб замість 5 осіб; збільшити 
оклад робітникам з обслугову-
вання хижаків до 300-350 руб. 
на місяць замість 200 руб.
Зобов’язати головного архі-

тектора м. Києва тов. Власова 
при плануванні генеральної 
реконструкції зоопарку вра-
хувати необхідність розши-
рення території зоопарку, а 
також винесення господарчої 
частини, для чого: додати зоо-
парку частину території, що 
належить КЕЧ гарнізону, зі 
зруйнованими будівлями у 
кількості 5-7 га; приєднати
зоопарку під госпчастину і 
транспорт ділянку, яку займає 
трест «Саночистка», у кілько-
сті 3-4 га; відвести зоопарку у 
1945 р. під гуртожиток ділян-
ку розміром 2-3 га з будівля-
ми, що на ній знаходяться, яка 
вклинилася в територію зоо-
парку з боку будинку спеціа-
лістів та оранжерей.
Зобов’язати виконком 

Київоблради виділити зоопар-
ку 100 га ораної та огородньої землі з передміських земель.
Видати дозвіл на придбання для зоопарку у західних облас-

тях УРСР: корів – 5-6 голів, свиней – 10 голів, кіз – 10 голів.

ну потребу не мали. Тому зоо-
парку пропонувалося заявки 
на продукти для тварин у 
подальшому подавати завчас-
но⁸³. 
Проблем було багато, й про 

нагальні першочергові кроки 
щодо допомоги зоопарку 
йшлося у довідці, підготовле-
ній державним радником 
Раднаркому УРСР О. Стра мен-
товим. Він вважав за необхідне 
і пропонував:

«Зобов’язати виконком 
Київради: форсувати влашту-
вання кам’яної огорожі з боку 
Шулявки і цим зберегти ста-
ви-заповідники; огородити 
частину нової неогородженої 
території з боку лікарні ім. 
Калініна колючим дротом.
Зобов’язати Наркомат 

Оборони: заборонити неорга-
нізоване відвідування зоопар-
ку пораненими з госпіталю
(приміщення лікарні ім. 
Калініна та Індустріального 
інституту), заборонити вій-
ськовим частинам, розташова-
ним у блочних будинках (тан-
кова та інші частини); купати у 
ставах коней та проводити 
стрільби на території зоопар-
ку; як тимчасовий захід вста-
новити у зоопарку цілодобо-
вий комендантський військо-
вий патруль з 5-7 осіб.
Зобов’язати Наркомторг: 

виділити зоопарку тканини для пошиття халатів та спецодя-
гу; вирішити питання пошиття уніформи для працівників, 

Проект відбудови площі Калініна. 
Арх. В. Г. Заболотний.

Проект відбудови площі Калініна. 
Арх. Д. М. Чечулін.

Фрагмент проекту відбудови площі Калініна. 
Арх. Я. А. Штейнберг та А. В. Добровольський.

Проект відбудови площі Калініна. 
Арх. П. Ф. Альошин.

₈₃ Там само. – Арк. 100.
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управління благоустрою, 
якому підпорядковувався зоо-
парк, доповів, що директор 
Жуков «за рахунок тварин 
годував своїх працівників, 
тобто стимулював їх. Тваринам 
відпускалося – масло, молоко, 
яйця, цукор, ковбаса, мед, 
борошно пшеничне, риба 
свіжа. Одну третину цих про-
дуктів директор роздавав своїм 
працівникам».
На цьому засіданні урядової 

комісії, було утворено ще одну, 
робочу комісію, яка мала 
негайно розробити конкретні 
заходи. Завдання окреслив 
урядовець І. С. Сєнін: 
«Розробити заходи, які дозво-
лять перетворити Київський 
зоопарк у найкультурніший 
осередок нашої столиці й зро-
бити зразковим осередком для 
усіх міст. Тому до складу комі-
сії Микита Сергійович запро-
понував залучити товаришів, 
які насправді здійснюватимуть 
ці заходи, й, з іншого боку, ми 
самі є квартирантами у цьому 
місті. Практично, товариші, 
треба не тільки розробити 
заходи, але й реалізувати їх. В 
даному випадку Київський вій-
ськовий округ є одним із дже-
рел, яке може допомогти 
робочою силою, матеріально-технічними ресурсами для від-
будови зоопарку. Микита Сергійович покладає великі надії 
на Вас, товаришу полковник Самбор»⁸⁶. 
І вже 6 травня начальник міськспецінспекції видав наказ 

про щоденний нагляд за благоустроєм території зоопарку; 

Видати для робітників зоопарку з американ-
ських подарунків 3-4 комплекти чоловічого та 
жіночого одягу»⁸⁴.
Однак далеко не усе з пропонованого та доруче-

ного було виконано. У першу чергу це стосувалося 
огорожі, про яку мова йшла впродовж 30 років, 
ще від самого переїзду тварин з університетського 
ботанічного саду. 
На 1 січня 1945 р. в колекції зоопарку було 50 

ссавців та 61 пернатий експонат. У тому числі: 
кролі – 13, дикі кабани – 7, вовки та лиси – по 4, 
домашні свині та борсуки – по 3, мавпи, осли, вед-
меді бурі та білі – по 2, верблюд, поні, зебу, олень, 
барс, рись, песець та шакал – по одному звіру. 
Серед пернатих переважали свійські – кури, гуси, 
качки, індики. Впродовж року загальна кількість 
експонатів зросла з 111 до 160, але головне – зоо-
парк отримав індійського слона⁸⁵.
Наприкінці 1945 року зоопарк відвідав пер-

ший керівник республіки М. С. Хрущов. Його 
приїзд став поштовхом і «дороговказом» для гос-
подарських керівників на різних щаблях влади. 
Дещо вже було зроблено, а 4 травня 1946 р. 
заступник голови Ради Міністрів УРСР 
В. Ф. Старченко скликав нараду з конкретним
порядком денним – «Про розробку заходів з від-
будови Київського зоопарку». Участь у нараді 
взяли члени «зоопаркової» урядової комісії 
заступник голови Ради Міністрів УРСР І. С. Сєнін, 
голова Держплану В. М. Валуєв, секретар ЦК 
ЛКСМУ В. С. Костенко, командуючий військами 
Київського військового округу А. А. Гречко, міністр 

комунального господарства Й. Т. Табулевич, а також інші 
відповідальні працівники. Серед них – начальник штабу 
тилу КВО полковник Самбор.
На той час у зоопарку було 170 експонатів – пара поні, 

пара ослів, верблюд, олені, дикі свіні, лисиці червоні та чорні, 
песець тощо. Деяких тварин і птахів привезли з Москви, 
Краснодару, Новосибірську. Однак проведена перевірка вия-
вила падіж зооекспонатів через погане харчування. Начальник 

А. А. Гречко.

М. С. Хрущов.

Відбудова Хрещатика.

Руїни Хрещатика.

⁸⁴ ЦДАВОВУ. – Ф. Р-26, 
оп. 2, спр. 2470, арк. 182-
184.
⁸⁵ ЦДАВОВУ. – Ф. Р-26, 
оп. 2, спр. 2491.

⁸⁶ ЦДАВОВУ. – Ф. Р-2, оп. 
7, спр. 3155.
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«Гідрошляхбуд» було доручено відремонтувати 
5000 погонних метрів доріжок на території зоо-
парку, управління «Водоканалу» отримало 
завдання полагодити водогін, каналізацію та фон-
тан, трест «Міськсвітло» – мережу електроосвіт-
лення, трест «Міськкомбуд» – завершити ремонт 
ведмежатника, управління благоустрою – виділи-
ти для дитячого майданчика одну гірку та дві 
качалки. Міськторгвідділ був зобов’язаний забез-
печити спорудження чотирьох кіосків для торгів-
лі холодними напоями, а міський трест громад-
ського харчування – відремонтувати і відкрити 
павільйон-ресторан. 
Також було ухвалено звернутися до міністра 

внутрішніх справ генерал-лейтенанта 
Т. А. Строкача з проханням виділити 100 військо-
вополонених з 20 до 30 травня для очистки тери-
торії та ремонту приміщень зоопарку. Його пла-
нували відкрити для відвідувачів 1 травня, але на 
місяць запізнилися⁸⁹. 
Найголовнішою проблемою як і раніше зали-

шалася огорожа території зоопарку. Постановою 
від 29 серпня 1947 р. Рада Міністрів УРСР зобов’я-
зала Київський міськвиконком до 1 травня 1948-го 
побудувати огорожу. Час швидко спливав, але
роботи гальмувалися через відсутність фінансу-
вання, яке не забезпечив обласний комунальний 
банк. І це, незважаючи на те, що проект огорожі 
розглянув і схвалив заступник голови Ради 
Міністрів М. П. Бажан. 

30 березня 1948 р. міськвиконком, розглянув хід 
підготовки зоопарку до весняно-літнього сезону й 
ухвалив відповідні рішення. Зокрема, директора 
П. Ф. Смирнова зобов’язали до 25 квітня закінчити спору-
дження 1000 м огорожі, а до 1 серпня огородити зоопарк 
повністю90. Проте за обставин, що склалися, цього зробити 
було неможливо, й голова Київського міськвиконкому 
О. Й. Давидов був змушений 8 квітня звернутися по допомо-
гу до голови Ради Міністрів Д. С. Коротченка. Крім цього 
через два місяці, 16 червня, надіслав ще листа його заступни-

7 травня міськторгвідділ наказав встановити один павільйон 
та п’ять кіосків для торгівельного обслуговування відвідувачів; 
8 травня міське управління міліції доповіло про запрова-
дження в зоопарку постійного міліцейського посту.
Разом з тим не забарилися й «організаційні висновки». 

З9 травня був звільнений з посади директор зоопарку 
О. Г. Жуков і на його місце призначений В. С. Середенко. 
У рішенні міськвиконкому від 23 травня зазначалося, що 
Жуков не забезпечив керівництво зоопарком. Його заступ-
нику Я. Г. Перехресту, відповідальному за зоологічну части-
ну, було оголошено догану, начальнику управління бла-
гоустрою Єрохіну вказано «на недостатнє керівництво робо-
тою зоопарку»⁸⁷.

13 травня заступник голови Ради Міністрів УРСР 
В. Ф. Старченко знову зібрав нараду. На ній обговорювалося 

виконання завдань, окреслених 
дев’ять днів тому, та ставилися 
нові, робилися спроби розв’я-
зати конфлікт між зоопарком і 
військовими, які претендували 
на частку його території для 
потреб військового містечка та 
розташування механізованої 
частини. 
Щодо цього Старченко 

знову послався на Хрущова: 
«Микита Сергійович відносно 
цього питання сказав, що зви-
чайно військові перемагають, а 
тут він просить добровільно 
відступити. Прошу передати 
командуючому, хай він поїде 
туди й ознайомиться з ураху-
ванням бажання Микити 

Сергійовича». Завершуючи нараду, Старченко звернувся до 
усіх присутніх, підкреслюючи важливість розмови: «Ми 
зараз, товариші, говоримо з Вами ввічливо, а потім будемо 
критикувати, ми придумаємо як на Вас вплинути»⁸⁸.

13 травня 1947 р. Київський міськвиконком затвердив 
рішення «Про благоустрій Київського зоопарку». Тресту 

М. П. Бажан

Д. С. Коротченко.

Відбудова Хрещатика.

⁸⁷ ДАК. – Ф. Р-1, оп. 4, спр. 
119.
⁸⁸ ЦДАВОВУ. – Ф. Р-2, оп. 
7, спр. 3155. 

⁸⁹ ДАК. – Ф. Р-1, оп. 4, спр. 
180.
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собаківництва. Потім я 
став головним мислив-
ствознавцем Військової 
академії ім. Фрунзе, 
начальником якої був 
генерал-полковник Н. Є. 
Чибісов і яка мала три 
мисливські господарства. 
На обліку у мене перебу-
вали 80 генералів і мар-
шалів – мисливців, яким 
я виписував дозволи на 
полювання або їздив з 
ними. 
Наступного року мені 

дали путівку в Єсентуки 
на грязі. Я там добре під-
лікувався й, повертаю-
чись до Москви, заїхав до 
Києва й зайшов у зоо-
парк. Він перебував у 
повній розрусі, не було 
огорожі, паркан лише 
біля входу. Зі звірів лише 
левиця сидить в клітці у
слонихи та бегемота, у 
мавпятнику дві мавпи та 
дрібні хижаки у сараї. 
Щоправда, птахів – біль-
ше, вони за ставками та в 
ставках.
Зустрів директора, 

познайомилися, це був 
Середенко – похилого 
віку висока добродушна 
людина, й ми знайшли 
спільну мову. Після дов-
гої бесіди він каже: 
«Йдемо». Підходимо до 
маленького будиночка з 

ку А. М. Барановському, який опікувався 
фінансовими питаннями⁹¹. Але врешті дове-
лося писати до Москви.   

15 серпня 1949 р. Д. С. Коротченко звернув-
ся до заступника голови Ради Міністрів Союзу 
РСР К. Є. Ворошилова з проханням допомог-
ти у післявоєнній відбудові зоопарків та пар-
ків культури і відпочинку на території 
України. Дем’ян Сергійович писав серед 
іншого, що на територію неогороджених зоо-
парків попадають бродячі тварини, розпов-
сюджуючи інфекційні захворювання. У 
Київському, зокрема, зоопарку треба було 
побудувати 3000 метрів зруйнованої огорожі. 
Через її відсутність зоопарк також «постійно 
не виконує дохідної частини промфінплану 
від вхідної плати відвідувачів, які, обминаючи 
каси, входять до зоопарку безплатно; відбува-
ються крадіжки майна, матеріалів і навіть 
зооекспонатів; руйнуються будівлі, обладнан-
ня, зелені насадження». 
Виходячи з цих обставин, Коротченко про-

сив дозволити спрямувати на спорудження 
дрібних споруд та огорож в зоопарках і парках 
культури в цілому по республіці 2.850 тис. руб. 
за рахунок позалімітних капіталовкладень. На 
цей раз клопотання в союзному уряді підтри-
мали й розпорядженням від 19 вересня 1949 р. 
Рада Міністрів СРСР надала необхідний доз-
віл⁹². 
Доктор біологічних наук професор 

О. О. Салганський, випускник Московського 
хутропромислового інституту, розповідає про 
ці складні для зоопарку післявоєнні роки: 

«У 1944-му я, командир 8-ї стрілецької роти 
167-ї стрілецької Сумсько-Київської дивізії 1-ї 

гвардійської армії, визволяв Україну, Польщу, Чехословаччину 
й під моравською Остравою отримав важке поранення. 
Лікувався у п’яти госпіталях і потім був направлений до 
Москви. Тут у квітні 1945 року мене призначили до школи П. О. Мантейфель демонструє дітям вовчицю. 1929.

Учасники Всесоюзної наради працівників зоопарків. 
Москва. 1929.

К. Є. Ворошилов.

О. Й. Давидов.

₉₁ ЦДАВОВУ. – Ф. Р-2, оп. 
7, спр. 7225.
₉₂ ЦДАВОВУ. – Ф. Р-2, оп. 
7, спр. 9494.
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я почав працювати голов-
ним біологом-мисливство-
знавцем. 
Директор Середенко дав 

мені повну волю в роботі. 
Перше, чого я добився, це 
довів необхідність паркану 
навколо зоопарку. Друге: 
одержав звістку, що з 
Німеччини незабаром при-
будуть два ешелони зі зві-
рами. Терміново почав 
ремонтувати старі будівлі 
лев’ятника, мавпятника, 
пташника, слоновника. 
Якось до мене прийшли 
два молодики й завели роз-
мову: в зоопарку, мовляв, 
крадуть дрібних звірів, але 
вони їх захищатимуть, 
якщо я дозволю їм іноді 
приходити з групою друзів. 
Я зробив вигляд, що справа 
серйозна й я згодний. 
Старший сказав, якщо мені
знадобиться група сильних 
здорованів, то вони будуть, 
а зв’язковим буде ось цей, 
показує, хлопчик. 
І коли прибувають два 

ешелони вагонів зі звірами з 
Німеччини, у мене вже від-
ремонтовані лев’ятник, 
мавпятник, гієнятник та 
пташник. Однак у мене 
немає вантажників, а вагони 
треба швидко звільнити від 
звірів та кліток. Я згадав 
шулявських хлопців й 
покликав старшого, який 

двох окремих двокімнатних квартир, дає мені ключі від однієї 
квартири: «Ви мені підходите, вирішуйте й переїжджайте».
Повертаюся до Москви, а там проблема у моєї старшої 

сестри, актриси розформованого Театру юного глядача. Її 
позбавили квартири, й у мене в Москві теж немає житла. 
Пишу заяву про звільнення, йду до начальника академії й 
врешті умовляю підписати мою заяву.
Отже, взяв квитка й поїхав до Києва, а у вагоні піднялася 

температура й перевезли мене в лікарню на Солом’янці з 
підозрою на висипний тиф. Величезний зал повний хворих 
й опалюється буржуйкою з трубою у кватирку. Не можна 
поспішати жити, й я заснув, а через день умовив лікаря, що 
у мене не тиф, а поранення, й попрямував до зоопарку. Отак 

Вид на стару контору зоопарку.

О. О. Салганський  з П. О. Мантейфелем. 
Серпень 1947.

Олексій Салганський.
Лютий 1946.

Любов Миколаївна та Тамара Олександрівна Салганські, 
П. О. Мантейфель, В. М. Артоболевський. Серпень 1948.
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клітці помістили на низькій чотириколісній платформі й 
повезли до зоопарку, а позаду на приступці стали наші дре-
сирувальники. І треба ж було такій безглуздій дурноті трапи-
тися. Ззаду на граничній швидкості їхав на «вілісі» п'яний 
капітан й врізався у зад слонової клітки, де стояли дві люди-
ни. «Віліс» розлетівся ущент, капітан загинув, а наші люди 
дуже постраждали, їх відправили до лікарні. Зрештою Ігор 
Петров втратив обидві ноги, а Ісаку Бабутіну, який отямився 
під колесом «вілісу», що лежало на ньому, повезло – лише 
синцями відбувся.
Я сильно переживав горе двох друзів. Потім Бабутін пішов 

берейтором до Володимира Дурова в Москву, а Петров закін-
чив юридичний факультет. Я зустрічався з ним багато разів: 
він важко переживав втрату ніг. Він мешкав біля зоопарку і 
врешті наклав на себе руки.

змахував на начальника, а кого саме, я догадувався. Він при-
йшов і я кажу, що мені потрібні 10 дужих вантажників пере-
везти клітки зі звірами з вагонів до зоопарку під моїм керів-
ництвом. Він питає, коли це треба, а я кажу – на завтра на 
дев’яту годину. І ранком у моєї квартири стояли 10 міцних 
молодців. На вантажівці ми поїхали до ешелону. За зоопар-
ком – кладовище, а за кладовищем залізничний тупик, де 
стояли два ешелони. Ми працювали цілий день, перевезли й 
розмістили усіх звірів у зоопарку.
Слона у клітці на платформі та один вагон з двома та 

двома мавпами макаками ми відправили до Харківського 
зоопарку, тому що у нас була слониха «Люція». Супровод-
жувати слона і вагон напросилися два кращі зоопаркові дре-
сирувальники Ісак Бабутін та Ігор Петров. 
Усе було добре, але біда нас наздогнала. В Харкові слона у 

Директор В. П. Сапьолкін та О. О. Салганський обговорюють проблеми зоопарку 
з московським представником. 1982.

Співробітники зоопарку з членами Вченої ради професорами 
О. О. Салганським (другий праворуч) та М. М. Щербаком (третій ліворуч), 

між ними – директор М. Л. Шершун. 1970.
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Це був найщасливіший час мого життя. 
Моя сестра готувала нам їжу і затишок. Я так 
любив цих двох професорів, особливо «дядю 
Пєтю», як його усі називали. Адже у 1920-і 
роки, коли був заступником директора по 
науці Московського зоопарку, він створив зна-
менитий ГЮБЗ – Гурток юних біологів зоо-
парку. З нього вийшли усі вчені зоопарків та 
взагалі відомі в усьому світі біологи». У 1930-і 
роки він був професором Московського хутро-
промислового інституту, де організував кафе-
дру біотехніки, зробивши її окремою наукою. 
Був керівником Науково-дослідного інституту 
мисливства та звіринництва, який став осно-
вою Мантейфелівської школи та практикою 
мисливствознавства. Письменник Костянтин 
Паустовський в одному зі своїх оповідань сказав 
про Мантейфеля: «…Немає такого іншого знав-
ця і любителя в Радянському Союзі. Просто 
чарівливий старик!»
Ось такі люди відроджували Київський зоо-

парк наприкінці 1940-х років. 

… Моя заслуга перед зоопарком полягає у 
тому, що організував і склав план його рекон-
струкції. Написав 300 сторінок тексту, який 
редагували й прикрашали професори 
В. М. Артоболевський та П. О. Мантейфель. 
Для цього я їздив по зоопарках усього Союзу 
та Європи, збираючи все найкраще у будівни-
цтві, складанні раціонів та способів догляду. 
Відвідав усі зоопарки СРСР, окрім того – 
Берлінський, Будапештський, Софійський. 
Коли директор Софійського зоопарку Станчо 
Матевски вирішив будувати новий зоопарк 
поблизу міста, він запросив мене на консуль-
тацію щодо початку будівництва. В Україні 
кращим став Миколаївський зоопарк, для 
якого багато зробив Київський зоопарк.  Увесь 
зібраний у 1946-48 рр. в зоопарках Євразії 
матеріал було вкладено в реконструкцію Київ-

сь ого зоопарку. Головував у реконструкції професор Київсько-
го університету В. М. Артоболевський, ініціатива – моя. 
Але почалася лисенківська «боротьба з вейсманіста-

ми-морганістами», генетику було розгромлено, на нас обру-
шився гнів невігласів. Я 
поїхав до Москви, заходжу 
до любимого вчителя про-
фесора Ман тей феля і впер-
ше бачу «дядю Пєтю» сум-
ним. Його треба було ряту-
вати, адже декого вже 
заарештували. Я пішов до 
директора мого колишньо-
го інституту І. М. Медве-
дєва й склав посвідчення на 
відрядження Петра Олек-
сан дровича до Київського 
зоопарку на 15 днів. По  се-
лився професор у мене, де 
ми тепер вже втрьох пра-
цювали над планом рекон-
струкції.  

Професор О. О. Салганський 
на відкритті «Острова звірів». 

25 квітня 1982.

О. О. Салганський. 2000.

Фрагмент плану Києва. 1947.Зебра. Травень 1947.
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а п’ять післявоєнних років на відбудову розгалужено-
го господарства Київського зоопарку було асигновано 
2 млн. 766 тис. рублів. Це дало можливість здебільшо-
го ліквідувати руйнування, заподіяні війною: відбуду-

вати 17 будівель і допоміжних господарчих споруд, віднови-
ти 16 вольєрів, встановити 900 метрів огорожі. Було придба-
но понад 900 живих експонатів на суму майже 600 тис. 
рублів. 
Однак реальні умови діяльності зоопарку ще не відповіда-

ли рівню повноцінного культурно-просвітницького і науко-
во-дослідницького закладу та вимогам тодішньої офіційної 
«передової мічурінської агробіологічної науки». За результа-
тами перевірок відзначалося: «Через недостачу та непристо-
сованість приміщень зоопарк далеко не повністю укомплек-
тований експонатами, а наявні 
розміщені дуже скупчено. 
Існуючий експозиційний план 
розміщення експонатів науково 
не обґрунтований й знаходить-
ся у протиріччі з еволюційним 
вченням Ч. Дарвіна та мічурін-
ською наукою, що ускладнює 
пропаганду природничих нау-
кових знань та досягнень у роз-
витку тваринництва у нашій 
країні. Майже повністю відсут-
нє експонування тварин в умо-
вах, наближених до природних, 
що суттєво знижує рівень робо-
ти зоопарку й особливо науко-
во-дослідної діяльності. Зов-
ніш  ній вигляд зоопарку (огорожа, центральний вхід) зовсім 
не гармонує з центральною магістраллю міста Києва – Брест-
Литовським шосе, а західна, північна та частина східної сторо-
ни зовсім розгороджені, що негативно відбивається на госпо-
дарчій діяльності зоопарку»⁹³. 

Брест-Литовське шосе. 

⁹³ ДАК. – Ф. Р-1, оп. 4, 
спр. 405.
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«Головним недоліком є без-
системне розміщення експонатів 
на території, внаслідок чого немає 
можливості наочно показати від-
відувачам еволюційний процес 
тваринного світу. Відсутність, у 
післявоєнний період, асигнувань 
на нове будівництво не дає змоги 
зоопарку розширюватися, попов-
нюватися новими видами тварин, 
і зоопарк зовсім не експонує зем-
новодних, плазунів, комах і лише 
влітку експонує риб. Так само 
недостатньо представлені ссавці, 
птахи й особливо тварини місце-
вої фауни.
У зоопарку відсутні такі важли-

ві об’єкти, як постійний лекторій, 
кінозал для демонстрування нау-
ково-популярних фільмів, примі-
щення для роботи гуртків юних 
натуралістів. Значна недостача та 
поганий стан існуючого житлово-
го фонду не дозволяє сформувати 
кваліфікований штат обслуговую-
чого персоналу. Суттєвим недолі-
ком є неправильна тарифікація 
працівників культмасового секто-
ру, через що неможливо підібра-
ти працівників з необхідними 
знаннями та досвідом. Зоопарк не 
має штату наукових працівників, 
а спеціалістам-виробничникам, 
внаслідок обтяженості виробни-
чою роботою, немає можливості 
зайнятися питаннями розробки 
наукових проблем, й науково-ви-
робнича робота здійснюється в 
обмежених масштабах. Від сут-
ність єдиного керівного та коор-

У листопаді 1949 року директора зоопарку 
П. Ф. Смирнова, який пропрацював на посаді два 
з половиною роки, замінив дипломований зоотех-
нік Є. В. Попов. Вихованець Полтавського та 
Ленінградського зоотехнічних інститутів, він у 1936 
та 1935 роках був учасником Всесоюзної сільсько-
господарської виставки у Москві й отримав золоту 
та срібну медалі. З 1940-го служив у Червоній 
армії, брав участь у Великій Вітчизняній війні, 
демобілізувавшись у 1947 році, працював зоотех-
ніком, а відтак директором Харківського зоопарку. 
Призначений до Києва, Попов глибоко поринув у 
справи. Він не полишав зоопарк, образно кажучи, 
ані на мить, бо й мешкав з родиною у старому 
конторському приміщенні.

25 травня 1950 р. Київський міськвиконком 
рішен    ням № 1026 «Затверд ження планового завдан-

ня по реконструкції Київського 
зоопарку» постановив: «Пла-
нове завдання, складене колек-
тивом співробітників зоопар-
ку під керівництвом професо-
ра Артоболевського, в прин-
ципі схвалити». Призначеній 
тоді ж комісії було доручено
протягом 10 днів детально 
його вивчити й «подати свої 
зауваження і проект рішення 
на затвердження виконкому»⁹⁴. 
У квітні наступного року 

Ко   мітет у справах культурно-
освітніх установ УРСР ви    дав 
на      каз за результатами пе  ре-
вірки діяльності зоопарку. 
Про     те у ньому була лише ко  н-

  с  татація фактів, а от конкретної допомоги не передбачалося⁹⁵.
Красномовним документом про стан та діяльність зоопар-

ку у той період є підписаний його директором Є. В. Поповим 
звіт за 1952 рік. Насамперед у ньому йшлося про недоліки у 
роботі та їхні причини.

₉₄ Там само. – Арк. 171.
₉₅ ДАК. – Ф. Р-986, оп. 1, 
спр. 35.

Контора зоопарку.

Євген Попов.

Антилопи гну.

Бегемот. 

Ему.
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динуючого центру роботою зоо-
парків не дозволяє своєчасно 
поповняти зоопарки необхідни-
ми зооекспонатами, мати єдиний 
друкований орган, де б видавали-
ся наукові роботи, проводився 
обмін досвідом багатогранної 
роботи зоопарків.
Для усунення цих основних 

недоліків, у значній мірі гальмую-
чих усю діяльність зоопарку та 
його подальше зростання, вкрай 
необхідно терміново поставити 
питання перед Радою Міністрів 
УРСР про реконструкцію зоопар-
ку, про термінове виділення 
коштів на складання генерального 
плану реконструкції, тим більше, 
що планове завдання для цього 
вже підготовлене»⁹⁶. 
Як ні скрутно було, але зоопарк 

виявляв всебічну ініціативу щодо 
зниження своїх поточних витрат. 
Для забезпечення тварин пожив-
ними кормами взяли на Куренівці
ділянку у 15 гектарів. Тут у 1952 
році було вирощено і заготовлено 
власними силами 22,3 т капусти, 
11,1 т моркви, 41.6 т кормового, 6,3 
т столового та 4,5 т цукрового 
буряку, 67 т сіна, зелених сумішей 
та сіна, а також помідорів, бакла-
жанів тощо.
У ті часи зоопарк, як одна зі 

складових усього планового 
народного господарства країни, 
отримував директивний план 
випуску продукції, на зоологічно-
му виробництві – приплоду. Але 
тварини далеко не завжди його ⁹⁶ ДАК. – Ф. Р-986, оп. 1, спр. 56

«День птахів» у зоопарку. 1951.

Київський зоопарк. Путівник. 1951.

Індійська слониха «Люція».

Носорог «Фора».

Юннат на майданчику молодняку з ведмедиком.Людиноподібна мавпа шимпанзе.
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вже кілька років, поповнення тваринами вирішу-
валося надто повільно, кваліфікованих кадрів 
бракувало. 
Врешті у 1954 році Попов перейшов на роботу 

у сільське господарство, керував колгоспом у 
Фастівському районі Київської області. Замість 
нього був призначений заступник директора з 
наукової роботи Й. В. Кравченко. До Київського 
зоопарку він прийшов у 1939 році ветеринарним 
лікарем, потім воював і закінчив війну в Берліні, 
був нагороджений двома орденами «Червоної 
зірки», у 1947-му повернувся і очолив у зоопарку 
ветеринарну лікарню. Директором Кравченко 
працював до червня 1958 року. Після нього до 
березня 1960-го керував зоопарком П. М. Снитко.     

виконували. 1952 року зовсім не впоралися з 
«плановими завданнями» леви, вовки та соба-
ки-вовки, яким належало принести по два 
дитинча. Зовсім не було запланованого припло-
ду також від дикобраза, єнотовидних собак, 
павичів, цесарок, диких качок, рибок телескопа 
та тетроганоптери. Але перевиконали план 
білки, лисиці, собаки вівчарки та пойнтери, 
фазани, папуги, різні голуби (60 замість 35), 
домашні качки (78 замість 15), рибки гупії (1242 
замість 500) тощо.
У підсумку на 1 січня 1953 р. в зоопарку налі-

чувалося 1149 зооекспонатів: 234 ссавці, 766 пта-
хів, 9 плазунів та 140 екзотичних риб. Окрім того 
господарських та лабораторних – 3732 одиниці, 
у тому числі 3667 різних видів риб. 

1952 року зоопарк відвідали 573.983 особи, у 
тому числі військовослужбовців та дітей – 
186.931. Для відвідувачів було прочитано 41 лек-
цію, з охопленням 35.134 осіб. За своєю темати-
кою лекції були різноманітними – «Про міжна-
родне становище», «Походження планет і Землі», 
«Великі будови комунізму», «Вчення академіка 
Павлова про сон та його лікувальне застосуван-
ня», «Сталін – кращий друг радянських фізкуль-
турників», «Глисти та боротьба з ними», 
«Сталін – натхненник і організатор перемог 
Радянської Армії», «Великий флотоводець адмі-
рал Нахімов» тощо. Тематика лекцій, бесід і 
консультацій багато у чому перегукувалася з 
наочною агітацією на території зоопарку. Тут 
були плани-схеми «Сталінський план перетво-
рення природи», «Досягнення Мічурінської біо-
логії», «Будови комунізму на Дніпрі» та інші.
Перша половина 1950-х років видалася для 

зоопарку дуже важкою. Складно було і директо-
ру Є. В. Попову, і завідуючому відділом культур-
но-просвітницької роботи міськвиконкому 
О. І. Бара хаєву, якому підпорядковувався зоо-
парк. Коштів на реконструкцію чекали від уряду 

О. І. Барахаєв.

Працівники зоопарку на Першотравневій демонстрації. 1953.
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З індійського міста Бомбея слоненят у 
1955-му привезли теплоходом до Одеси й 
поселили у тамтешньому зоопарку. Про усе 
це розповів у книжці «Раві та Шаші» пись-
менник Сергій Баруздін. Невдовзі «індій-
ський подарунок» змінив одеську прописку 
на київську.
З 1950-х років почав плідно працювати з 

Київським зоопарком художник-анімаліст 
Геннадій Глікман. Інтерес до тварин виник 

На кінець 1955-го зоопарк утри-
мував 160 видів ссавців, а також 
багато різних промислових та 
екзотичних риб. Найстарішими 
були слониха 1916 року народ-
ження та на 14 років молодший за 
неї слон: він прибув до Києва у 
1945-му, вона – у 1954 році. 
Привезений крокодил народився 
у 1937-му, носоріг, бегемот і 
зебра – у 1938 році. Бурий шести-
річний ведмідь з'явився в зоопар-
ку 1944 року, пара кавказьких оле-
нів оселилися в Києві у 1946-му 
чотирирічними⁹⁷.
На 1 січня 1957 р. загальна 

чисельність зооекспонатів станови-
ла 2072 одиниці, у тому числі 222 ссавці, 451 птах, 24 
плазуни, 1189 риб та ще 186 експонатів відносилися 
до Будинку юннатів. Протягом року було 3666 
нових надходжень та 2454 втрати з різних причин, 
й 1 січня 1958 р. загальне поголів'я склало 3284 оди-
ниці. З них риб - 2582, або близько 80 відсотків⁹⁸.
У 1957 року до Києва прибули з Одеського зоо-

парку слоненята «Раві» (Солнце) та «Шаші» (Луна). 
Їх два роки перед тим, відвідавши СРСР з офіцій-
ним візитом, подарував радянським дітям 
прем'єр-міністр Індії Джавахарлал Неру. 

«Коли я був у Радянському Союзі, – писав він, – 
я мав задоволення зустрітися з великою кількістю 
дітей, й вони передавали мені послання для дітей 
Індії. Тепер від імені дітей Індії я посилаю дітям 
Радянського Союзу два вельми солідні послання. 
Ці послання – двоє слоненят. Хоч вони вже великі, 
вони насправді ще діти, їм усього по рочку. Вони 
їдуть до дітей Радянського Союзу як посли дітей 

Індії й несуть із собою дружні, добрі побажання... Я сподіва-
юсь, що діти Радянського Союзу подружаться з цими малень-
кими послами й пам'ятатимуть про дітей Індії, яких пред-
ставляють ці посли»⁹⁹.

Ветлікар В. Й. Войтенко. 1955.

Члени Вченої ради зоопарку О. П. Корнєєв 
та В. М. Артоболевський. 1952.

⁹⁷ ДАК. – Ф. Р-987, оп. 1, 
спр. 60.
⁹⁸ ДАК. - Ф. Р-987, оп. 1, 
спр. 114.
⁹⁹ Сергей Баруздин. Рави и 
Шаши. - Москва: Детгиз, 
1957. - 62 с.

Прем'єр-міністр Індії
Джавахарлал Неру. 1955.

Шаші та Раві. 1957.

Одеський зоопарк. Раві та Шаші від-
правляють до Києва. 1957.
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у нього в ранньому дитинстві, й батько 
часто водив хлопчика до зоопарку та 
цирку, й відтак він сам став завсідником 
у зоологічному музеї Академії наук. 
«Дитячі враження, – писав пізніше 
художник в автобіографії, – відіграли 
неабияку роль у моїй подальшій твор-
чій долі. Але справа, мабуть, не тільки в 
них – сиділа в мені, думаю, якась приро-
джена жага до пізнання світу».
А потім була війна, яку Глікман почав 

у 1941-му й закінчив на Одері у 1945 
році. Після того у 1947-1952 рр. навчався 
у Київському художньому інституті, 
одночасно працюючи як художник-ані-
маліст у різних видавництвах. Митець 
охоче брався за виконання навчальних, 
довідниково-посібникових малюнків, 
роблячи їх з скрупульозною точністю, 
але головну свою творчу увагу він відда-
вав завданням суто художнім. На київ-
ських рекламних стендах регулярно 
з’являлися цікаві плакати-афіші зоо-
парку, товариств охорони природи, 
мисливців тощо.
Геннадій Наумович ретельно вивчав і 

глибоко розумів поведінку своїх чоти-
риногих натурників, їхні повадки, вдачу 
і пластику. Кращі його твори відносять-
ся до жанру своєрідного анімалістично-
го портрету, який розкриває риси 
характеру індивідуума. У 1962 та 1988 
рр. Спілкою художників України влаш-
товувалися персональні виставки  
Геннадія Глікмана, на яких були пред-
ставлені його графічні та скульптурні 
твори, починаючи з 1952 року.   

Малюнки 
Геннадія Глікмана.

Окапі. 1976.
Тигр «Марс». 1959.
Лев. 1985.
Сніговий козел. 
1976.
Лось. 1981.
Повінь. 1969.
Чапля. 1968.
Зебреня. 1968.

Каталог персональної виставки 
1988 року.
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Київський зоопарк. 1959. Відвідувачі зоопарку в захопленні.

18-річна бегемотиха «Льотя».

Л. А. Качан годує тюленя. Дівчинка та лань.

«Пальма» з синочком 
«Муриком».

Маленькі відвідувачі.

Ведмежа-пустун. Білий ведмідь «Порошка».

Ведмедики «Макі» та «Мікі».

Південноамериканські лами.Київський зоопарк. Путівник. 1956.
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квітні 1960 року директором зоопарку був призначений 
Афанасій Семенович Тунда – людина з досить складною 
долею, з вищою освітою, хоч не профільною, але з чима-

лим життєвим досвідом. У травні 1917-го 13-річним хлопцем 
він почав батрачити у рідному 
селі Олексіївці на Донеччині, 
через чотири роки пішов учнем 
до жерстяника-кустаря, з 1923-
го по 1926 рік – пастух громад-
ської череди. Служив у Червоній 
армії, був інструктором з орга-
нізації колгоспів, працював 
полеводом артілі «Хвиля рево-
люції», закінчивши школу при 
Красноградському тваринниць-
кому технікумі, став зоотехні-
ком при райземвідділі. Потім 
закінчив Харківський учитель-
ський інститут, викладав істо-
рію в школі, а з початком 
Великої Вітчизняної війни вою-
вав, командував батальйоном і 
закінчив війну капітаном. У піс-
лявоєнні роки очолював підсоб-
не господарство київського заводу «Точелектроприлад», пра-
цював управляючим відділенням у підсобному господарстві 
управління справами ЦК Компартії України.  

1960 року в зоопарку нараховувалося 1755 тварин, птахів, 
риб – усього 250 видів. У тому числі 341 ссавець, 542 птахи, 44 
рептилії та 828 риб. Серед них – три людиноподібні мавпи, 
троє індійських слонів, пуми, тигри, леви, леопарди, бегемо-
ти, антилопи. У тому році в Києві вперше отримали й зберег-
ли приплід від леопардів. 
Як зазначено у річному звіті, 1960 року зоопарк прийняв 

1.019.725 відвідувачів, було проведено 809 тематичних та огля-

Директор зоопарку А. С. Тунда 
наглядає за будівництвом фонтану «Тигр». 1962.
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загибель. Так, 1958 року внаслідок порушення 
обміну речовин та з інших причин, пов’язаних 
з перебуванням у несприятливих умовах, заги-
нули 37 голів, у 1959-му – 26, у 1960 році – 50 
тварин. 
Кепські справи були й з мережами водопо-

стачання та каналізації, які знаходилися в ава-
рійному стані. Через відсутність власної елек-
тропідстанції зоопарк користувався електрое-
нергією від лікарні ім. Калініна й багато недо-
отримував до своєї потреби. Траплялися 
випадки, коли струм вимикався без попере-
дження й створювалася загроза життю плазу-
нів та тепловодних риб. Адже температура 
для них мала точно підтримуватися електро-
приладами.
Стара дерев’яна огорожа території потребу-

вала не просто ремонту, а повної термінової заміни. Вона 
зяяла численними дірками, й це призводило до крадіжок 
майна та безбілетного проходу відвідувачів. 30-35 тис. рублів, 
які відпускалися щорічно на капітальні ремонти, становища у 
зоопарку виправити не могли. 
Безпосередньо на зоопарковій території продовжували 

мешкати 42 родини з дітьми та усім своїм домашнім госпо-
дарством. Це порушувало внутрішній розпорядок зоопарку, 
створювало загрозу занесення інфекційних хвороб. Побутові 

дових екскурсій та 190 лекцій і бесід, працював 
Будинок юннатів, який охоплював учнів 
22 шкіл міста. Загальна площа зоопарку стано-
вила 39,5 га, й тут було висаджено понад 150 
видів різних дерев і кущів¹⁰⁰.
Того року тигриця «Фріна» народила трій-

ню, що буває у неволі дуже нечасто. Проте 
мати відмовилася годувати своїх малят – і двоє 
померли. Одного – «Батара» – взяла додому на 
ви  ховання завідуюча секцією хижих тварин 
Лариса Качан. Те саме повторилося й весною 
1967-го, коли тепер вже левиця «Арфіта» 
народи ла двох близнят – «Біма» та «Лайфа» – і 
та  кож відмовилася від них.  
Вперше за увесь час існування зоопарку тут 

у 1960-му оселилася слонова черепаха. До 
Києва її привезли з Галапагосських островів 
через Голландію та Москву. Це дитинча важи-
ло 105 кг, мало у довжину 70 см, фахівці визна-
чали його вік у 30 років. А дорослі черепахи 
цього виду важать 400 кг й живуть до 200 
років. Мабуть, з тих пір ці плазуни особливо 
шануються у зоопарку і вже шість останніх 
років мають своє свято – День ЧЕ. 
У січні 1961 року міське управління культу-

ри, яке з квітня 1958-го очолював В. В. Білоус, 
підготувало проект рішення Київського місь-
квиконкому про реконструкцію та розвиток 
зоопарку на 1961-1970 роки. Це питання стало 
надто нагальним, вимагало термінового вирі-
шення, і цьому були вагомі причини. 
На той час «населення» зоопарку складало-

ся з  1714 тварин, проте більшість приміщень 
для їхнього утримування побудували ще до 
1917 року, коли було всього кілька десятків 
зооекспонатів. Тепер будівлі прийшли майже 
у повну непридатність й не відповідали еле-

ментарним зоогігієнічним та санітарним вимогам. Але й цих 
приміщень бракувало і тварини розміщувалися надто скуп-
чено, що викликало захворювання, передчасну вибраковку та 

Л. А. Качан. 1968.

Тетяна Качан. 1961.

В. В. Білоус. 1982.

Старі вольєри для утримання копитних. Початок 1960-х.
¹⁰⁰ ДАК. – Ф. Р-1, оп. 
8, спр. 20, арк. 295а.
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На той час за штатним розкладом адміні-
страція зоопарку складалася з шести осіб, 
бухгалтерія – з чотирьох, у господарській 
частині – 41 працівник, у відділах – 46, на 
кухні – шість, у ветлікарні – п’ять фахівців101.
Враховуючи усі ці обставини, Вчена рада 

зоо    парку, до якої входили відомі науковці Ін -
ституту зоології АН УРСР, Державного універ-
ситету ім. Т. Г. Шевченка та Академії сільсь кого 
господарства УРСР записали у своєму рішенні:

«Вчена рада вважає, що зоопарк потребує 
повної реконструкції, бо на даному етапі не 
відповідає своєму призначенню. В зоопарку 
немає умов для розгортання пропаганди зоо-
логічних знань серед численних відвідувачів, 
немає належних умов для розміщення та збе-
рігання експонатів. Через погані умови утри-
мання тварини дуже важко переносять умови 
неволі й від цих причин часто гинуть».
У довідці до проекту рішення міськвикон-

кому, підписаній В. В. Білоусом, були накрес-
лені основні напрямки реконструкції:

речі коло будинків, сушіння білизни тощо справляли нега-
тивне враження на відвідувачів. Відселення усіх родин перед-
бачалося ще рішенням міськкому партії від 11 березня 1960 р., 
однак так і не було виконано.   
Заробітна плата працівників, які доглядали за тваринами, 

становила лише 31 рубль на місяць й не могла не породжува-
ти плинності кадрів. Спілкування з дикими тваринами, пов’я-
зане з небезпекою, вимагало великого нервового напружен-
ня, але робітники Виставки передового досвіду в народному 
господарстві УРСР, які доглядали не диких, а свійських тва-
рин, отримували значно більше – 49 рублів. Директор зоо-
парку мав ставку заробітної плати 88 рублів. 

План Київського зоопарку. 1961.

Київський зоопарк. Путівник. 1961.

Вольєри копитного ряду. 1960-ті.
¹⁰¹ ДАК. – Ф. Р-1308, оп. 
2, спр. 28.
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тар, яка мала дуже пересічений 
рельєф і створювала враження 
гористої місцевості з двома вели-
кими ставками в центрі. Північно-
східні яри пропонувалося викори-
стати для гірських тварин, північ-
ну частину – для верблюдів і лам, 
а східний куток нової території – 
віддати під господарчі об’єкти. 
Передбачалося побудувати додат-
кові входи до зоопарку з вулиць 
Піщаної (Ванди Василевської) та 
Зоологічної. 
Також йшлося про необхід-

ність будівництва клубу, читальні, 
лекторію, спорудження нової ко -
тельної і трансформаторної під -
станції, газифікації усіх об’єктів та 
підключення їх до міської каналі-
зації, влаштування артезіанських 
свердловин тощо. Орієнтовна вар-
тість будівництва нових об’єктів 
та реконструкції старих обрахову-
валася на 1961-1970 рр. у 2028 
тисяч рублів¹⁰². 
З огляду на безліч критичних 

обставин, що склалися, зволікати 
далі було неможливо й голова 
Київ  ського міськвиконкому 
О. Й. Да    видов 4 квітня 1961 р. під-
писав рішення № 507 «Про рекон-
струкцію та перспективний розви-
ток зоопарку». Головним питан-
ням були кошти, а тому міськви-
конком просив Раду Міністрів 
УРСР доручити Держплану УРСР 
протягом 1962-1965 рр. виділяти 

– огорожу з головним 
входом з боку Брест-
Литовського шосе побу-
дувати по лінії існуючої 
огорожі, передбачивши 
спорудження кас та адмі-
ністративного примі-
щення;

– у двох з’єднаних між 
собою ярах при вході до 
зоопарку обладнати бе -
реги та греблі під ставки 
для експонування лебедів 
та качок;

– замість існуючих 
дерев’яних мостів побу-
дувати легкі ажурні; з 
правого боку алеї, що 
веде від мосту до слоно-
вника, розмістити акварі-
ум, тераріум, папугай-
ник, голуб’ятник, спору-
ди для представників 
порожнисторогих і одно-
копитних, свинарник, 
антилопник; слоновник 

залишити на старому місці, але 
розширити і реконструювати;

– залишити на старих місцях 
ведмедів, гієн, вовків, лисиць;

– на місці для птахів побудува-
ти приміщення для бегемотів, 
носорогів, тапірів; на місці вольє-
рів для оленів спорудити «острів 
звірів» та приміщення для вели-
ких кішок; мавпятник рекон-
струювати під жирафів.
Окремі конкретні пропозиції 

стосувалися доти так і не освоєної 
нової території площею 21 гек-Катання відвідувачів.

Левеня на майданчику молодняку.

Білий ведмідь «Пушок».

Ведмедик з  відерцем.

Вхід до зоопарку. 1961.

¹⁰² ДАК. – Ф. Р-1, оп. 1, спр. 20.
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щорічно на реконструкцію зоопарку по 
400 тис. руб., дозволити прирівняти обслу-
говуючих працівників зоопарку по заро-
бітній платі до окладів працівників 
Виставки передового досвіду в народному 
господарстві УРСР та робити доплату 
директорові у розмірі 50 % ставки, виділи-
ти два автобуси для організації виїзних 
лекцій. 
Однак сподівання виявилися марни-

ми, й вже наступного місяця від 
Управління справами Ради Міністрів 
надійшла відмова як у виділенні коштів 
на реконструкцію, так і в збільшенні 
заробітної плати працівникам103. Хоч як 
не прикро, треба було щось робити, 
однак самотужки виконати розроблені 
перспективні плани зоопарк, який фінан-
сувався містом, не міг. Отримуваних ним 
коштів ледь вистачало на підтримання 
господарства у більш-менш пристойно-
му стані. Отже, намічене відкладалося на 
невизначений термін. 

У 1961 році на екрани країни 
вийшла зроблена на кіностудії 
«Ленфільм» ексцентрична коме-
дія «Смугастий рейс», знята 
режисером Володимиром Фе  ті-
ним за сценарієм Олексія Кап-
лера. Разом з відомими артиста-
ми Євгеном Леоновим, Олексієм 
Грибовим, Іваном Дмитрієвим, 
Василем Лановим, дресируваль-
ницею Маргаритою Назаровою у 
фільмі грали вихованці Київського 
зоопарку шимпанзе «Пірат» і 
«Челіта». 

Київський зоопарк. 
Спостереження та досвід. Книга ІІІ. 1962.

Олег Чепяков з «Піратом» та «Челітою».

«Пірат». «Пірат» та «Челіта».
₁₀₃ ЦДАВОВУ. – Ф. Р2, оп. 9, спр. 9299



- 178 - - 179 -

Сам Олег Чепяков мешкав не в Києві, а в Боярці, на 
Вокзальній вулиці, № 9, й «дресирувальна школа» розмісти-
лася безпосередньо в його квартирі. У 1963-му учнями у ній 
були тигриця «Арфіта», мавпа «Діна», бульдог, собака-двор-
няжка, дог, кішка.

1966 року в зоопарку почав виступати створений Чепяковим 
зооатракціон. «Артистами» у ньому були різнопородні «веселі 

звірята» – ведмідь, мавпочка, 
песик, поні, голуби. Усі вони ма   ли 
вже певну виучку на майданчику 
молодняку. Першого ж року 
виступів атракціон побачили 125 
тисяч відвідувачів. 
У Київському зоопарку, на 

майданчику молодняку, та атрак-
ціоні починався шлях на арену 
цирку народного артиста України 
Миколи Кунцевича. Восьми-
річним юннатом він прийшов 
сюди на Брест-Литовський про-
спект і познайомився з дресиру-
вальниками на чолі з подружжям 

Сюжет картини дуже простий – теплохід віз для зоопарку 
тигрів та левів, і була на борту ще й подарована команді 
теплоходу мавпочка. Вона під час рейсу відкрила клітки й 
випустила хижаків. Цим порушником був у фільмі «афри-
канський киянин» розбишака «Пірат». Після зйомок він із 
задоволенням продовжував носити морський тільник та 
формений кашкет. 

«Пірат» і «Челіта» прибули до Києва з Африки весною 
1959 року. Тут найкращим їхнім другом став дресирувальник 
зоопарку Олег Чепяков. Про нього газета «Правда Украины» 
у лютому 1963 року писала: «Олег Капітонович Чепяков, 
який був п’ять років тому асистентом у Володимира Дурова, 
взявся останнього часу за дуже важку справу – ростити й ви -
хо вувати маленьких тварин та хижаків до річного віку, а 
потім передавати їх до Київського зоопарку, де він і працює. 
Причому, задача не просто передати тваринок, а готувати з 
них артистів, щоб у зоопарку влаштовувати веселі атракціо-
ни, інсценувати казки для дітей та робити різні розваги з 
участю живих персонажів. Чепяков написав сценарій вистави 
«Живий килим», й у ній гратимуть майже усі представники 
мешканців зоопарку – від свійських птахів і тварин до хижаків». 

Дресирувальники  зооатракціону Микола Муханов 
та Анатолій Кожаненко.

Дресирувальниця Тетяна Качан.

М. В. Кунцевич.
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Дитячий майданчик атракціонів. 1974.
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Олегом і Валентиною Чепяковими. 
А в нього самого вдома теж були звірі: 
мавпа, ведмежата, потім – тигрята. 
Пізніше, у 2008 році, Микола Віта-
лійович розповідав: «У зоопарку я 
працював з собаками, конем-«матема-
тиком», але задовго до естрадно-цир-
кового училища мене приваблював 
розмовний жанр. Працюючи в зоо-
атракціоні, ми практично увесь час 
були в цирку, щоденно на репетиціях 
і кожного вечора на виставах. 
Починаючи, мабуть, з 1966 року, я 
став «своєю» людиною за кулісами»¹⁰⁴. 
Саме у Київському цирку 1973 року 

вперше у світі виступили ведмеді-наїз-
ники на конях. Цей свій виступ по -
дружжя Чепякови готували у Київ сь  -
кому зоопарку впродовж восьми ро  ків. 
Чоловік дресирував ведмедів (їх було 
14), дружина займалася кіньми. 
А поставив номер на арені в Києві 
народний артист УРСР Борис Заєць. 
Через три роки ведмеді з успіхом 
гастролювали у Московському цирку
на Цвєтному бульварі. 
Кавалькада мохнатих артистів, міц-

но тримаючись чотирма лапами на ши  -
роких сідлах, хвацько виїжджала на ма -
неж. Рівень підготовки був різний – одні закінчували виступ 
піс  ля одного-двох кіл по арені, інші наїзники долали верхи на 
коні невеликі бар’єри. Визнані майстри на ходу перестрибували 
через стрічки та обруч, сідали на задні лапи, піднімаючи у вітан-
ні передні, стояли на передніх лапах і робили стійку на голові, а 
со  ліст ведмідь «Гера» навіть перестрибував з одного коня на інший. 
Об’єднання в одному номері «Ведмеді-наїзники» хижаків з 

травоїдними було продовженням тих експериментів, які 
Чепяков робив у зоопарку, коли зводив різних тварин на 
«дитячому майданчику». Але в цирку дресирувальники 
пішли далі, навчивши ведмедів і коней співіснувати. 

Афіша вистави «Ведмеді на конях».

¹⁰⁴ АМИ «Украина-
Новости». – 
8 октября 2008.Ягуар «Ягушка».Слон і бегемот.

Учасники науково-виробничої конференції з питань годування тварин. Липень 1968.
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Усе це було пізніше, а восени 1964-го врешті, через три з 
половиною роки після ухвали рішення № 507 «Про рекон-
струкцію та перспективний розвиток зоопарку», були розв’я-
зані питання, пов’язані з фінансуванням і будівництвом. У 
жовтні отримав остаточне схвалення і затвердження проект, 
підготовлений архітектором В. А. Михайловим, а наступного 
року вже взялися за довгоочікувану реконструкцію. Змінився 
й директор: замість А. С. Тунди у листопаді 1966 року призна-
чили М. С. Шершуна.  
Першим об’єктом, який почали будувати, став новий цен-

тральний вхід з приміщеннями для касс, екскурсійного бюро 
та зоомагазину. Спорудження цієї вхідної групи у 1969-му 
було завершено. Наступного року перед входом встановили 
виготовлені з бетону та гранітної кришки скульптури зубра і 
левів роботи скульптора Ю. О. Рубана. Вони тепер є певним 
символом Київського зоопарку. 

Головний вхід до Київського зоопарку. 2009.

Ф. Д. Червінська з «Челітою». 1964.

Антилопа нільгау з малюком.

Тигренята у дбайливих руках.

Київський зоопарк. Путівник. 1965.

Лебеді.



- 186 - - 187 -

року в зоопарку 
стала до ладу 
нова котельна, 
що дозволило 

забезпечити теплом і гарячою 
водою усі приміщення. А це у 
свою чергу створило умови для 
дотримання постійного темпера-
турного режиму, вкрай необхідно-
го теплолюбним тваринам. У груд-
ні того ж року будівельники завер-
шили спорудження павільйону 
для розміщення птахів площею 
2400 кв. метрів. Ці важливі для зоо-
парку події збіглися у часі з прихо-
дом нового директора. 

24 листопада 1970 р. ним був 
призначений Володимир Пав ло-
вич Сапьолкін. Новий 39-річний 
керівник «зі сторони» мав не лише 
міцне життєве загартування, але й 
достатній досвід природоохорон-
ної роботи. Він народився у 
Макіївці Донецької області і в 
дитинстві на його долю випало 
багато лиха воєнного часу – втра-
та батька, примусові роботи 
разом з матір’ю у Німеччині 
тощо. Після війни, закінчивши 
семирічку й у 1951 році – Велико-
Анадольський технікум лісового 
господарства, Володимир одер-
жав направлення на Київщину – 
помічником лісничого Вище дубе-
чанського лісгоспзагу. 

Нова котельна зоопарку.

Павільйон птахів.
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корм, знесла яйце, а її до того 
без жодних сумнівів вважали за 
самця. 
Поступово змінювався на 

краще увесь стиль роботи ко -
лективу – і зоологів різної спе-
ціалізації, і науковців, і госпо-
дарських працівників. Важливе 
значення надавалося вивченню 
досвіду зарубіжних колег. Усі -
ма справами керувала створена 
в зоопарку Вчена рада на чолі з 
директором, й до неї увійшли, 
зокрема, доктори біологічних 
наук М. М. Щербак, М. А. Воїн-
ственсь  кий, О. О. Салганський.
Під керівництвом Воло-

димира Павловича було здійс-
нено повну реконструкцію усіх 
павільйонів та майданчиків для 
тварин. У 1971 році заселили 
щойно споруджений павіль-
йон для птахів, наступного 
року відкрили акватераріум. 

1976 року побудували павіль-
йон для приматів площею 2700 
кв. м, і це стало важливою етап-
ною подією. Адже коли напри-
кінці 1971 року у левиці «Аїди» 
народилися «Чак» і «Юка», 
через брак приміщень для леве-
нят зоопарк не міг довго їх утри-
мувати, а спроби передати зві-
рів до іншого зоопарку вияви-
лися марними. І тоді у лютому 
1972-го було вирішено, що з 
настанням тепла левенят від-
правлять до міста Ярославля, 
щоб там під керівництвом зас-

Вже через два роки, у 1953-му, Сапьолкіна 
висунули на громадську роботу – обрали пер-
шим секретарем райкому комсомолу. 
Перебуваючи на цій посаді по 1959 рік, він 
заочно закінчив Українську сільськогосподар-
ську академію за спеціальністю інженер-лісів-
ник. Після того, у 1960-1970 рр., Володимир 
Павлович працював лісничим у Воро-
паєвському лісництві «свого» ж лісгоспзагу. 
Розповідали, що коли виникла конча необ-

хідність оновити керівництво зоопарку, київ-
ське начальство звернулося до обласного 
управління лісового господарства з прохан-
ням підшукати кандидата, який би «знав свою 
справу, не був крадієм і жив на зарплату». 
Порекомендували Сапьолкіна, хоч він вважав-
ся головним претендентом на місце директо-
ра Вищедубечанського лісгоспзагу, яке ось-ось 
мало звільнитися. 

З перших днів роботи в зоопарку Володимир Павлович 
взявся за наведення порядку – і в цілому в господарстві, яке 
значно підупало, і, зокрема, в організації праці. Оселився з 
сім’єю не в міській квартирі, а в барачному робітничому гур-

тожитку, тобто практично на 
роботі (на тому місці потім під-
нялася 9-поверхівка для пра-
цівників зоопарку). Взявся за 
наведення порядку з харчуван-
ням тварин. До того їм давали 
переважно «людську» їжу, що 
було з певних обставин зручно 
персоналу, але шкодило роз-
витку та визріванню самих зоо-
експонатів, для яких таку їжу 
замовляли. І невдовзі трапився 
кумедний випадок, що його 
потім переповідали як анекдот: 
самка марабу, почавши одер-
жувати нормальний для неї 

Антилопи кани.

Стара будівля акватераріуму.

В. П. Сапьолкін.

Зимовий сад у павільйоні птахів.

Павільйон приматів.
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ний час орнітології. Невдовзі вони одружилися 
й 1937 року поїхали до Кенії, де слони, леви, 
антилопи були на кожному кроці. Вікі назавж-
ди закохалася в цю країну, а чоловікові Африка 
не прийшлася до душі, та й у взаєминах 
подружжя трапилася криза. 
Вікі зустрілася з близькою їй за духом люди-

ною – англійським ботаніком Пітером Бейлі, 
який збирав зразки рослин для музею в 
Найробі. Вони почали їздити разом, і вона за 
контрактом з урядом Кенії малювала тварин, 
рослини, людей, брала участь в археологічних 
розкопках. Врешті Бейлі дав їй не тільки власне 
прізвище, але й нове ім’я Джой, що означає 
англійською «радість». Однак пробули вони 
разом недовго. 
У 1944 році в одному із заказників Джой 

познайомилася з лісничим Джорджем Адам-
соном, залюбленим в Африку та її природу. 
«Ви полюєте на левів?» – спитала вона. «Лише 
на людоїдів, – відповів він. – З іншими у мене 
мир». Це пояснення вирішило усе – вже за два 
місяці Джой стала місіс Адамсон.
А потім, у лютому 1956-го, у них з’явилося 

маленьке левенятко «Ельза», яку Джой вирі-
шила зробити членом сім’ї й виховати другом 
людини. Утрьох вони гуляли, їли, спали, і вихованка твердо 
усвідомила, що нападати на людину неможна. Через три 
роки Адамсони почали привчати молоду левицю до життя 
на волі й розбуджували у неї мисливські інстинкти. Багато 
разів вона поверталася до «батьків», але врешті зустріла 
молодого лева й пішла з ним у дике життя. Однак через рік 
повернулася з трьома дитинчатами, яких треба було вихову-
вати. Розповіддю про усе це стала книга Джой Адамсон 
«Народжена вільною» (1960), перекладена 28 мовами, та 
однойменний фільм (1964), що мав величезний успіх й отри-
мав премію «Оскар». Джой почала їздити по світу створюю-
чи «Фонди Ельзи». Зібрані кошти призначалися для вряту-
вання диких тварин і повернення їх до природного середо-
вища. 

Джой Адамсон в Київському зоопарку. Вересень 1973. Джой Адамсон з левеням 
«Льовушкою». Вересень 1973.

луженого артиста РРФСР Вальтера Запашного вони пройшли 
курс наук і стали артистами цирку. 
У вересні 1973 року Київський зоопарк відвідала знаменита 

дослідниця дикої природи Джой Адамсон. В усьому світі 
вона була відома саме під цим ім’ям, а народилася в Чехії у 
січні 1910 року Фредерікою-Вікторією Гесснер, дочкою бага-
того австрійського підприємця. Вікі навчалася живопису, грі 
на фортепіано, рукоділлю, верховій їзді. А ще захопилася 
модним у ті часи психоаналізом, написала кілька статей, які 
читав навіть доктор Фрейд. 
Порівнюючи поведінку людей і тварин, дівчина відвідува-

ла Віденський зоопарк. Якось там розговорилася з приємним 
молодим чоловіком, й у них виявилося багато спільних заці-
кавлень – музика, малювання, а головне – тварини. Віктор 
фон Кларвіль володів торговою фірмою, присвячуючи віль-
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Ми з мамою багато років мешкали у 
гуртожитку зоопарку. Мама, біо-
лог-мисливствознавець за освітою, 
завідувала секцією хижаків. Кігтисті 
та зубасті звірі, від одного лише 
вигляду яких у багатьох тремтіли 
ноги, були для неї, наче рідні діти. Як 
тільки я почала ходити, мама відвела 
мене на майданчик молодняку. Я із 
задоволенням забавлялася з ведме-
жатами, тигрятами, левенятами, 
яких вважала своїми кращими дру-
зями.
Одного разу у ведмежат проки-

нувся мисливський інстинкт, й моло-
ді хижаки вчинили бійку. Старші 
юннати злякано завмерли на місці, а 
я – від горшка два вершка – сміливо 
кинулася рознімати звірів. Вже через 
кілька хвилин як нічого не бувало ми 
грали втрьох. Жодного разу за усе 
моє життя жодний хижак не завдав 
мені ніякої шкоди. Я не боялася зві-
рів – я їх любила. Вдома допомагала 
мамі рятувати безпомічних дитинят
від неминучої загибелі.
Усього за своє життя ми з мамою 

виростили понад сотню хижаків, а 
вже дрібних звіряток – не порахува-
ти. Добре пам’ятаю свою першу 
«компанію» – тигреня «Батара», 
лисеня «Чинчі» та єнотоподібну 
собаку «Ринчі». Усі вони жили в 
нашій крихітній кухні: хто в тазу, хто 
в ящику, хто на прив’язі. «Батар» був 
найнетерплячим: він ріс міцним і 
сильним тигреням, щогодини вимагав їжі й не бажав чекати – 
починав голосно й незадоволено кричати. А лисеня «Чинчі», 
навпаки, міг чекати до останнього: спостерігав, як їдять інші, 
облизувався, але мовчав.

Після смерті «Ельзи» у Адамсонів з’явилася 
самка гепарда «Піппа». І все повторилося спо-
чатку – виховання, поступове приручення до 
дикої природи, розлучення. Потім – поодино-
кі зустрічі з «Піппою» на волі, її смерть від 
отриманої травми та виховання малюків, що 
залишилися. І знову були книга-спогад і фільм 
бестселер «Плямистий сфінкс» та книга 
«Королева Шеби» про леопарда «Пенні». А 
ще – чотири заповідники, засновані Джой 
Адамсон в Кенії.
Її плідна діяльність обірвалася трагічно. 

Джой загинула від рук 22-річного слуги, який 
завдав їй 3 січня 1980 р., за півмісяця до 
70-річчя, з десяток ударів гострим лезом маче-
те. Джордж Адамсон, виконуючи заповіт дру-
жини, розвіяв її прах над могилами улюбле-
них «Ельзи» та «Піппі». Дев’ять років по тому 
загинув й Джордж – його вбили браконьєри.
Перебуваючи у 1973-му в Києві, Джой 

Адамсон мала цікаві зустрічі з працівниками 
зоопарку, які запам’яталися господарям 
надовго. Їм було про що поговорити, адже 
киян і гостю об’єднувала спільна турбота про 
долю тваринного світу та кожного його пред-
ставника зокрема. 
Тому одним з основних напрямків діяльно-

сті наукової частини зоопарку була робота з 
дітьми – науково-просвітницьке та екологічне 
виховання. Працював гурток юннатів, були 
створені музей та виїзна група тварин для 
роботи за межами зоопарку. 
У 1971 році, досягши повноліття, почала 

працювати в зоопарку тренером-дресируваль-
ником 18-річна Таня Качан, дочка завідуючої 
секцією хижих тварин Лариси Андріївни 
Качан. Згадуючи через 30 років ті часи, Тетяна 
Герасимівна розповідала:

«Зоопарк – мій рідний дім. Моє дитинство 
пройшло в компанії тигрів, ведмедів і пантер. Лариса Качан. 

Тетяна Качан. 
Журнал «Юный натуралист». 1961.

Завідуюча секцією хижих тварин Л. А. Качан.

Л. А. Качан з домашнім вихованцем.



- 194 - - 195 -

стали артистами цирку, грали в 
театрі Дурова в Москві»¹⁰⁵.
Насправді Тетяна Качан була 

дресирувальницею в зооатракці-
оні ще з дитячого віку. У 1962 
році вона, учениця 2-го класу 
середньої школи № 143, дресиру-
вала новонародженого леопарда 
«Діксі». А коли вже по-справж-
ньому працювала, послідовно 
стала завідуючою атракціоном, 
зоотехніком, зооінженером, 
заступником завідуючого секці-
єю хижих тварин, заступником 
генерального директора із зоо-
частини. З 2005 року Тетяна 
Герасимівна є консультантом 
генерального директора 
з раціоналізації виробни-
цтва. 
Разом з Качан-мо лод-

шою проходила школу 
юннатів її старша подруга 
Тамара Литвинова. Вона 
пов’язала свою долю із
зоопарком ще 1959 року, 
коли стала юннатом. 
Відтак закінчила Ук  раїн-
сь  ку сільськогосподар-
ську академію і вже понад 
30 років, завідує відділом 
приматів. 
Того самого часу поча-

ла працювати в зоопарку 
Любов Коротка. Біолог за 
фахом, вона пройшла 
шлях від екскурсовода до 
заступника директора з наукової роботи. В усіх перетворен-
нях, які були здійснені в зоопарку за останні 37 років, – її знан-
ня, досвід і повсякденні турботи.

Дуже полюбила я непосидливого кенгуреня 
«Няма», якого мама-кенгуриха чомусь викинула 
з сумки. Він був зовсім голенький, важив усього 
270 грамів. Сліпий від народження, малюк пере-
ніс складну мікрохірургічну операцію з вида-
лення катаракти з очей й почав бачити. Потім у 
нашому домашньому зоопарку з’явилися 
дикобраз «Тофік», їжачок «Нафаня», ведмежата 
«Чудо» і «Чадо» та багато інших звірів: білочок, 
лисенят, тигрят, рисей, сніжних барсів, куниць, 
леопардів.
Серед усіх наших вихованців моїми любим-

цями були тигри. Кожний «смугастик» – індиві-
дуальність зі своїм характером. Якось росла у 
нас весела трійця – «Атос», «Портос» і «Араміс». 
Останній постійно підбивав своїх братів на 
шумні ігри. «Атосик» був спокійним, міг півдня 
пролежати під ліжком, а «Портос» страх як 
любив поїсти. Пізніше ці тигрята-мушкетери 

Тетяна Качан з верблюдихою 
«Гюльнарою». 1973.

Тамара Литвинова.

Т. А. Литвинова з «Гавриком» та «Віктором». 1993.

Заступник директора зоопарку Л. І. Коротка (друга праворуч)
та Т. Г. Качан з гостями з Лейпцигу. 1983.

Юннати Тамара Литвинова і Тетяна Качан 
з 6-місячним «Батаром». Жовтень 1960.

¹⁰⁵ Журнал 
«Единственная». – 2000. – 
№ 8. – С. 48-49.
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Так само з екскурсовода у 
1969 році починала в зоопарку 
Олена Шморгун, вихованка Ві -
теб  ського ветеринарного інсти-
туту. Вже наступного року її 
при     з    начили завідуючою відді-
лом птахів. Нині під її опікою 
близько 780 особин 112 видів – 
від африканського страуса до зе   -
б   рової та японської амадини, яка 
вдвічі менша за нашого горобця. 
Випускниця Української 

сільськогосподарської академії 
зооінженер Раїса Сергіївна 
Кравченко прийшла до зоо-
парку у 1970-му, вже попрацю-
вавши в заповіднику «Асканія-
Нова». Свої наукові спостере-
ження, зроблені в степу і в зоо-
парку, вона потім вклала в дис-
ертацію на звання кандидата 
біологічних наук. Вже через два 
роки Раїса Сергіївна стала 
заступником директора зоо-
парку із зооветчастини.
Ці фахівці почали працюва-

ти в зоопарку практично одно-
часно. Вони створили те могут-
нє ядро, яке у 1965-1975 рр. 
взяло на себе увесь тягар турбот 
з реконструкції їхнього багато-
галузевого господарства. Велику 
підтримку зоопарку завжди 
надавав начальник управління 
культури міськвиконкому В. В. 
Білоус. Його знали і поважали 
практично усі працівники, і він 
особисто знав багатьох. І нині 
ветерани згадують Володимира 
Ва   лер’я новича з неодмінною 

О. Д. Шморгун з дитинчам гірського гуся.

Завідуючий відділом копитних В. М. Шморгун.

Заступник директора зоопарку Р. С. Кравченко. 1983. Г. Ф. Лихолєтова з кінкажу. Голова міськвиконкому  В. А. Згурський 
в зоопарку. Поруч – заступник директора 
Р. С. Кравченко  та Л. Д. Коваленко. 1984.

Ветлікар П. В. Білик. 1976. Ветеринарна служба зоопарку. 1979.

Ветлікар В. С. Таран. 1976. Ветлікар Л. І. Сич з лисицею «Алісою». 1974.
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вдячністю. Проведена під його 
керівицтвом реконструкція доко-
рінно змінила обличчя зоологіч-
ного парку. 
Директор Софійського зоо-

парку доктор Станчо Матевски, 
відвідавши Київ у жовтні 1974 
року, записав у Книзі відгуків: «Я 
приїхав до Київського зоопарку 
вдруге. Період між цими двома 
відвіданнями короткий, але пере-
міни, які я побачив, дивують 
мене. Мій недовгий візит цього 
року я вважаю плідним, тому що 
він завершився підписанням 
договору дружби та співробітни-
цтва між нашими двома зоопар-
ками. Я впевнений, що цей дого-
вір діятиме як маленьке колесо в 
величезній машині болгаро-ра-
дянської дружби».
Сильне враження справило 

побачене й на директора 
Варшавського зоопарку Збігнева 
Волинські: «Надовго залишиться
у моїй пам’яті величезне задово-
лення від днів 1-5 липня 1977 р. – 
днів мого перебування у чудово-
му місті Києві та знайомства з 
Київським зоопарком. Наші зоо-
парки зв’язує не лише особа пер-
шого директора – В. А. Бурд зин-
ського, але й спільна доля – зруй-
нування під час війни та відбудо-
ва після неї. Зі щирим задоволен-
ням та захопленням я ознайо-
мився з планом реконструкції 
зоопарку, з тим, що вже зробле-
но, а також з численним припло-
дом. Сердечно поздоровляю!».

В. П. Сапьолкін та голова 
Київського міськвиконкому 
В. О. Гусєв у м. Кіото. Японія. 

Вересень 1974.

В. П. Сапьолкін біля піраміди 
Хеопса в Єгипті. 1976.

В. П. Сапьолкін з дружиною на святкуванні 750-річчя 
Берліна. Зустріч з директором Берлінського зоопарку 

проф. Детте.

В. П. Сапьолкін з директором Софійського зоопарку 
Станчо Матевски. 1974.

В. П. Сапьолкін та директор Варшавського зоопарку 
Збігнев Волинські на могилі В. А. Бурдзинського.

Директор Портландського зоопарку Пауел з дружиною 
та дочкою в гостях у київських колег. 28 березня 1977.

Директор Каїрського зоопарку Абдель Рахім 
у Київському зоопарку. 1976.

Подібні слова адресували В. П. Сапьолкіну дирек-
тор зоопарку з міста Ндола (Замбія) К. Джалата і 
директор Ліберецького зоопарку (Чехословаччина) 
І. Бадалец, директор Талліннського зоопарку 
К. Штерн і директор Новосибірського зоопарку 
Р. Шило, директор Каїрського зоопарку (Єгипет) 
доктор А. Рахім і директор Портландського зоопар-
ку (США) Пауел. У ті роки до Києва також приїзди-
ли делегації зоопарків з Японії, Кореї, Німеччини, 
Італії, Грузії, Казахстану та інших країн. 
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Знаменною подією було 
завершення будівництва у 
травні 1982 року комплексу 
для котячих під назвою «Острів 
звірів». В результаті верхня 
територія з’єдналася широки-
ми сходами з нижніми ставка-
ми та павільйоном птахів. 
Відкриття «Острову» перетво-
рилося на радісне свято і пра-
цівників зоопарку, і його 
шанувальників. 

В. П. Сапьолкін. Відкриття «Острова звірів» 25 квітня 1982 року.Будівництво «Острова звірів». 
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Було нарешті споруджено багатостраждальну огорожу 
парку – металеві конструкції на гранітному фундаменті. 
Щоправда, невдовзі з’ясувалося, що така огорожа не стала 
перешкодою для небажаних постійних гостей – котів і собак. 
Тому довелося додатково навісити ще й металеву сітку. 
Побудували вольєри та укриття для копитних, спорудили 

слоновник, жирафник, інші об’єкти. І в усьому цьому врахо-
вувалися корисні світові напрацювання та досягнення колег. 
З іншого боку, здобутий Київським зоопарком власний дос-

від був відомим і поцінованим і в СРСР, і за його межами, він 
став взірцем для зоологічних парків Європи. А директор зоо-
парку Володимир Сапьолкін та наукові працівники регулярно 
консультувалися і співробітничали з іноземними колегами, 
систематично брали участь в міжнародних конференціях. 

Л. Д. Коваленко з тигреням «Тайною» 
та левеням «Юстіком». 1976.

Працівники відділу хижих тварин 
з левом «Юнгом».

Старі будівлі зоопарку.

З Голандії привезли жирафа 
«Гуго».  Червень 1978.

Білий ведмідь «Пушок». 
1983.

 П. М. Лазун годує слоненя.

Лев «Юнг» 
та овчарка «Зорька». 1976.

Стара огорожа зоопарку.
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нулися до Англії, й 14-річний 
Джеррі влаштовувався на 
роботу в одному з лондонських 
зоомагазинів. Але справжнім 
початком його кар’єри стала 
відразу після війни робота «на 
побігеньках» в зоопарку Уіпс-
нейд у графстві Бедфордшир 
на сході центральної частини 
Англії. Тут він почав збирати 
відомості про рідкісні та зни-
каючі види тварин.
Коли Дарреллу виповнився 

21 рік, він за заповітом батька 
успадкував 3 тис. фунтів стер-
лінгів. Ці доволі значні гроші 
Джералд без коливань вклав 
наприкінці 1947 року в органі-
зацію своєї першої експедиції 
до Камеруну (Центральна 
Африка). Через сім місяців 
повернувся з «ковчегом» пій-
маних тварин, а зимою 1949-
го знову відправився тим 
самим маршрутом. Потім
були Британська Гвіана, 
Аргентина, Парагвай і знову 
Камерун. Але власний зоо-
парк Джералд відкрив у берез-
ні 1959 року в Англії – на 
острові Джерсі, що у протоці 
Ла-Манш. Через чотири роки 
на його базі був організований 
Джерсійський трест збере-
ження диких тварин. Головна 
ідея Даррелла полягала у роз-
веденні рідкісних тварин в 
умовах зоопарку й подальше 
розселення їх у місцях при-
родного перебування. 

У 1983 році Рада Міністрів УРСР надала Київському зоо-
парку статус державного зоологічного парку, й він тепер вхо-
див до складу територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду. 
У червні 1985-го, в рік свого 60-річчя, зоопарк відвідав всес-

вітньовідомий англійський зоолог і письменник Джералд 
Малколм Даррелл. 
Він народився в Індії і був четвертою дитиною інженера 

Лоуренса Даррелла та його дружини Луїзи. Коли Джеррі 
виповнилося три роки, батько несподівано помер й мати з 
дітьми переїхала до Англії, потім – на грецький острів Корфу. 
З раннього дитинства хлопчик «захворів» зооманією. У 

1939 році, з початком Другої світової війни, Даррелли повер-

Джералд Даррелл з дружиною Лі у Київському зоопарку. 23 червня 1985 року. Автограф Дж. Даррелла у Книзі відгуків.
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За порадою свого старшого брата – 
письменника і поета Лоуренса Даррелла 
(1912-1990) – Джералд почав писати про 
тварин і 1952 року видав першу книгу 
«Перевантажений ковчег». Потім були 
наступні, й усі понад 30 книг мали шале-
ний успіх, так само як і 35 знятих ним 
фільмів (перший вийшов у 1958-му). 
Книга «Моя родина та інші звірі» лише у 
Великій Британії перевидавалася 30 
разів, у США – 20 разів.
У жовтні 1984 року Джералд разом з 

дружиною Лі приїхав до Радянського 
Союзу для зйомок багатосерійного філь-
му «Даррелл в Росії». Москва видалася 
йому сірою й тоскною, але гість був дуже 
вражений, коли довідався, що в цій краї-
ні він є культовою постаттю. «Росіяни, – 
писав Даррелл у щоденнику, – нагаду-
ють мені греків своїми безкінечними 
тостами та готовністю цілуватися. За 
останні три тижні я перецілував більше 

чоловіків, ніж Оскар Уайльд за усе своє життя. Вони усе праг-
нуть розцілувати й Лі, а це зайвий раз переконує мене у тому, 
що за комуністами потрібно дивитися й дивитися». 
Наступної весни Джералд Даррелл знову приїхав до СРСР 

продовжувати обговорення майбутніх кінозйомок й 23 черв-
ня 1985 р. відвідав Київський зоопарк. Тут він зустрівся з 
директором В. П. Сапьолкіним, його заступниками, завідую-
чими відділами, з юннатами.
Володимир Павлович Сапьолкін очолював зоологічний 

парк найдовше за усіх – понад 21 рік! Завдяки його виважено-
му, кваліфікованому, небайдужому керівництву Київський 
зоопарк став не тільки одним з кращих у СРСР, а й набув 
визнання у світі. Приїзди до Києва в цей період таких услав-
лених діячів світової зоології та відомих захисників тварин як 
Джой Адамсон і Джералд Даррелл, постійне плідне спілку-
вання на обопільну користь з директорами відомих зоопарків 
світу, – це показник досягнень киян. 

Скульптура Дж. Даррелла на о. Джерсі.

Головний економіст О. С. Салтановська 
з удавом. 1989.

Директор В. П. Сапьолкін, ветлікар 
В. М. Шморгун та професор О. О. Салганський 
зі штучно вигодовуваним слоненям. 1985.
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1992 році директор зоопарку Володимир 
Павлович Сапьолкін вийшов на пенсію. Його від-
хід ознаменував собою кінець радянської епохи у 

методиці експонування тварин, підходах до роботи з 
відвідувачами, в освітніх програмах та просвітницьких 
заходах.  
Новий директор Олексій Васильович Лєпєшков 

прийшов до зоопарку після роботи в Інституті зоології 
Академії наук України. Лєпєшков намагався продовжу-
вати усі новаторські починання, запроваджені його 
попередником, і додав ще багато нового. Насамперед 
це стосувалося розповсюдження у наукових колах відо-
мостей про діяльність зоопарку. Для цього у 1993 році 
почали складати українською, російською та англій-
ською мовами річні звіти й розсилати їх відповідним 
міжнародним організаціям та зоопаркам. У них йшло-
ся і про здобутки киян, і про нагальні потреби. Того ж 
року в складі наукової частини Київ сь кого зоопарку 
з’явився новий підрозділ – лабораторія орнітологічних 
досліджень. 
У цей період головним символом Київського зоо-

парку був слон Бой, який народився 1970 року в 
Берлінському зоопарку та дворічним прибув до Києва. 
Він відрізнявся норовливим й бунтарським характером, 
до того ж був найбільшим серед усіх азійських слонів в 
зоопарках Європи.  
В липні 1995 року Київський зоопарк подав заявку на 

вступ до Європейської асоціації зоологічних парків та 
акваріумів (ЄАЗА). І хоча перші прояви нестачі коштів 
на утримання закладу вже почали даватися взнаки, 1996 
року Київський зоологічний парк загальнодержавного 
значення було прийнято до лав ЄАЗА. Ця подія стала 
значною віхою в житті зоологічного закладу, демонстру-
ючи світове визнання успіхів у природоохоронній, про-
світницькій, науковій та освітній сферах. Своїм вступом 

О. В. Лєпєшков.

А. В. Нікітіна
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до ЄАЗА Київський зоопарк також завдячує і 
А. В. Нікітіній, яка у складі відділу науково-технічної 
інформації готувала документацію та забезпечувала 
зв’язок між Київським зоопарком та ЄАЗА. Володіючи 
англійською, німецькою, чеською та польською мовами, 
А. В. Нікітіна здійснила переклад понад двох десятків 
книг та методичних посібників з утримання різних видів 
тварин, які актуальні до сьогодні.

1996 рік запам’ятався також, як початок важкого 
періоду для живої візитівки Київ сь кого зоопарку – 
слона Боя. Внаслідок складного характеру та нетрено-
ваності, а також у зв’язку з початком гону¹⁰⁶, слон 
зламав собі бивень, отримавши важкий гнійний про-
цес під ним.  Через відсутність прямого контакту з 
твариною для розв’язання проблеми зоопарк залучив 
провідних фахівців Європи. Велику допомогу у під-
тримці та лікуванні слона надали фахівці Мюн хен-
ського зоологічного парку – директор зоопарку про-
фесор Хенінг Візнер, лікар ветеринарної медицини 
Юлія Малтцан, асистенти Андреас Фріз і Роберт 
Мюллер. Німецьких спе ціа ліс тів супроводжувало 
Баварське телебачення. 
Наступні роки діяльності Київського зоопарку харак-

теризувалися нестачею коштів й початком занепаду. 
1996 року було затверджено нове техніко-економічне
обґрунтування перспективного розвитку зоопарку, роз-
роблений план створення сучасних умов для утриман-
ня тварин відповідно до міжнародних вимог. Експозиції 
планувалося будувати за ландшафтно-екологічним 
принципом з деякими елементами зоогеографії і сис-
тематики. На жаль, мало що вдалося втілити у життя. 
Були лише частково відремонтовані приміщення для 
птахів та приматів. Єдиною удачею стало спорудження 
нового вольєру для слонів. 
У листопаді 1998 року відбулася зміна керівництва 

зоопарку. На нову посаду генерального директора був 
призначений правознавець Євген Микола йо вич 
Кирилюк.  Втім, до запровадження посади «генераль-
ного» три місяці директором пропрацював Микола 
Федорович Токарєв. Операції з видалення бивню у слона «Боя».

¹⁰⁶ Статеве збудження, 
яке виникає до двох раз 
на рік й триває 3-4 тижні.

Є. М. Кирилюк.

М. Ф. Токарєв.
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привезли з далекого Хабаровського 
краю у двомісячному віці. Відтоді й до 
2003 року вони утримувались у вольєрі 
старого ведмежатника – цегляній спо-
руді під відкритим небом, з бетонною 
підлогою та невеликим басейном. З 
вольєру був хід до внутрішніх кліток, 
де тварини ховалися в негоду та зиму-
вали. Окрім цього вольєр мав два бар-
логи. Однак для забезпечення деяких 
природних потреб ведмедів (ігри, сто-
чування кігтів тощо) були лише 
дерев’яні колоди різної форми та гумо-
ві покришки.
У липні 2003 року внаслідок постій-

ного тиску європейських природоохо-
ронних організацій ведмедів нарешті 
перевели до новозбудованого комплек-
су «Ведмежий континент» у вольєр 
площею 1100 кв. метрів – у п’ять разів 
більший за попередній. Тут повністю 
зберег ли трав’яний покрив та 27 дерев 
п’яти різних порід, стовбури яких захи-
стили металевими каркасами. Вздовж 
усього вольєру влаштували штучну
річ ку з порогами та ділянками різної 
ши рини. Є також басейн з площею 
водної поверхні 80 кв. метрів. На одній 
зі стін вольєру – водоспад з окремою 
системою циркуляції води та невели-
ким басейном.  
Для урізноманітнення поведінки 

тварин у вольєрі створили штучні 
буреломи з гілок та невеликих дерев’я-
них ко  лод. З цією ж метою влаштова-
но ді лянки з листяними породами 
дерев, ви сад жено кущі смородини, 
малини, ожини. 
У новому вольєрі ведмеді дуже 

швидко «згадали» характерне для них 

В листі до Київського міського голо-
ви О. О. Омельченка від 15 січня 1999 р. 
новий директор так оцінив стан справ 
у зоопарку: 

«…Знищена флора дендропарку, знач-
но зменшена колекція тварин. Не прово-
диться методична робота з дітьми, на 
самому низькому рівні екскурсійна, нау-
ково-дослідна робота. Заробітна пла та 
дуже низька. Організація дозвілля від-
відувачів не на належному рівні. Кош тів, 
які щорічно отримує зоопарк з міського 
бюджету катастрофічно не вистачає. 
Так, у 1998 ро ці при річній потребі на 
поточне утримання 8.784.196 грн. фак-
тично отримано 1.090.056 грн., на капі-
тальний ремонт при потребі 
5.600.000 грн. – 3.850.800 грн., на нове 
будівництво при потребі 11.050.500 грн. 
нічого отримано не було…».
З 1998 року представники Євро-

пей ської асоціації зоопарків та аква-
ріумів неодноразово наголошували 
на поганих умовах утри мання деяких 
тварин, зокрема, ведмедів. У квітні 
2000 ро ку питання щодо стандартів 
утримання тварин було піднято на 
на раді з членства та етики в Дубліні. 
Цього разу Київському зо о   парку 
вирішили дати шанс на виправлення 
існуючих недоліків.

2002 року зоопарк було виведено зі 
складу Головного управління культури 
і мистецтв Київської міської держадмі-
ністрації й підпорядковано Головному 
управлінню побутового обслуговуван-
ня та ринків. 
Ще навесні 1989 року зоопарк попов-

нився двома бурими уссурійськими 
ведмедями – Еліком та Боною, яких У новому вольєрі «Ведмежий континент».У новому вольєрі «Ведмежий континент».
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у природних умовах копання ґрунту. 
Схильність до такої поведінки спостеріга-
лася у них і раніше, у старому приміщен-
ні. Вони неодноразово розбирали цемент-
ну підлогу та викопували невеликі ямки. В 
новому ж вольєрі цей інстинкт проявився 
зі значно більшою активністю, оскільки 
можливості розширилися.
Поруч з вольєром бурих уссурійських 

ведмедів розмістився вольєр площею 800 
кв. мет рів для тянь-шанських  ведмедів. Є 
також приміщення для утримання біло-
грудих ведмедів. Неподалік відкрилися 
нові вольєри для пари рисей, для борсу-
ків, єнотів-полоскунів та куниць. На 
момент введення в експлуатацію це був 
один із найбільш сучасних ведмежатників 
на території Східної Європи. 
На початку 2004 року закінчено будів-

ництво великого вольєру для групи вінцено-
сних журавлів. Відкрито новий вольєр для 
пінгвінів Гумбольдта, які прибули до Києва 
вперше в історії зоопарку. У павільйоні 
«Острів тварин» почала працювати нова 
експозиція екологічнихмодулів «Тропічний

ліс», «Ман гри», «Африка», «Амазонія» та «Індо незія». Тут 
вперше тварини різних видів утримуються разом.   
З 1989 року у Київському зоопарку успішно працювало 

підприємство «Універсал», яке пройшло шлях від радян-
ського кооперативу до колективного підприємства. Очо-
лю вана ди  рек торами Л. Ю. Могильо вим й В. О. Ушкаловим 
та головним інженером С. І. Кагарлицьким організація 
власноруч виконувала різноманітні будівельні та ремонтні 
роботи. Від нового орлятника, вольє ра для горилл, вольє-
рів копитного ряду, сіносховища, віникосховища та казко-
вого фонтану «Буратіно» – до шиберних систем, огоро-
джень мостів та озер. Від скління та встановлення дверей – 
до ремонту дахів та теплотрас. А створені майстрами 
«Універ салу» фігурні ворота центрального входу стали 
однією із окрас Київського зоопарка.
З 2005 року у засобах масової інформації з’являються 

перші публікації з пропозиціями перенести Київський 
зоопарк за межі міста.
У жовтні 2006 року на зміну Є. М. Кирилюку прийшов 

Федір Федорович Ромаш. Він зарекомендував себе гарним 
адміністратором і намагався підтримати основні напрям-
ки роботи зоопарку. Одним з його починань стала робота 
із слабозорими та сліпими дітьми, для яких встановили 
15 фігур тварин для дотику біля відповідних вольєрів. 
Але вже з 1 вересня наступного року виконувачем 

обов’язків гендиректора став лікар ветеринарної медици-
ни Олексій Анатолійович Толстоухов. В цілому  період з 
1992-го до 2007 року став часом поступової втрати Київським 
зоологічним парком своїх високих позицій. Нестача 
коштів, політичні та економічні збурення в країні, розрив 
старих радянських зв’язків між зоопарками країн СРСР, 
часта зміна керівництва – не могли не позначитись на 
роботі зоопарку.
У 2006 році в ході скрінінгу ЄАЗА Київському зоопарку 

було видано останнє попередження про необхідність 
покращення умов утримання тварин. Але більшість пунк-
тів у наданому переліку рекомендацій так і не було вико-
нано. В результаті 2007 року Київський зоологічний парк 
загальнодержавного значення було виключено з лав 
Європейської асоціації зоопарків та акваріумів.   Новий орлятник. Фігурні ворота центрального входу.

С. І. Кагарлицький.

Л. Ю. Могильов (ліворуч) 
та В. О. Ушкалов (праворуч).

Ф. Ф. Ромаш.

О. А. Толстоухов.
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лютого  2008 року  генеральним  директо-
ром Київського зоопарку було призначено 
33-річного менеджера-економіста, випус-

кницю  (1997) Київського торговельно-економічного 
університету Світлану Валеріївну Берзіну. На цій 
посаді вона пропрацювала до 15 жовтня 2010 р., 
коли її замінив Олексій Анатолійович Толстоухов. 
У  липні  2008 року відбулося відкриття  оновленого  

розділеного вольєру для жирафів.  Одержавши  окре-
мі  приміщення, новосілля  відсвяткували  чотирирічні 
жирафи-самці Рамі, Джутто і Джамбо. Раніше вони 
жили в одному вольєрі, але в останній час між ними 
безперервно виникали бійки. На превеликий жаль, 
Рамі 13 січня 2009 р. несподівано помер. 
З  24 липня 2008 р. зоопарк перейшов від Головного  

управління торгівлі  та побуту  під  керівництво сек-
тору  ветеринарної  медицини  Головного   управлін-
ня охорони здоров'я та медичного забезпечення.
Весь 2008 рік та початок 2009-го колектив 

Київського зоологічного парку готувався до ювілею 
100-річчя зоопарку. До цієї дати 23 квітня 
Національний банк України ввів в обіг присвячену 
Київському зоопарку ювілейну монету номіналом 
2 гривні. Виготовлена з нейзільберу (сплав міді з 
нікелем та цинку) монета має вагу 12,8 грама та діа-
метр 31 мм, вона була випущена у кількості 50 тисяч 
одиниць. На її аверсі зображено композицію – коло, 
поділене розою вітрів на чотири частини, кожна з 
яких символізує представлені в зоопарку групи ссав-
ців, птахів, риб і земноводних, над колом – малий 
Державний Герб України; ліворуч півколом розмі-
щено напис «НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ», 
внизу – «2 ГРИВНІ 2008» та логотип Монетного 

С. В. Берзіна.
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Розформовано юннатський «Живий 
куточок». Зоопарк виявився ізольованим від 
європейського зоопарківського товариства, 
ускладнились взаємозв’язки з Європейською 
асоціацією зоопарків і акваріумів, фактично 
припинено участь у роботі Таксономічних 
консультативних груп (TGK) по рідкісних 
видах тварин та Європейських програмах 
розведення (EEP)». 
У листі «Help Zoo» 2010 року до віце-

прем’єр-міністра України В. Л. Сівко-
вича серед іншого зазначається таке: 
«Київський зоологічний парк був одним із 
перших парків ще за часів Російської імпе-
рії, а за часів СРСР вважався одним із най-
кращих в країні. За останні 2 роки 
Київський зоопарк став одним з найгірших 
у світі, що засвідчено рейтингом організації 
американських журналістів. Про негаразди 
Київського зоопарку написали навіть авто-
ритетні журнали «Time» та «Bild».
Звільнилися більше 250 осіб. Виму ще ні 

були піти практично всі спеціалісти, що 
проробили у зоопарку не один десяток ро ків 
та мали безцінний теоретичний і прак-
тичний досвід утримання і розведення 
тварин. Результатом звільнення спеціа-
лістів, скорочення наукового, просвітниць-
кого, відділу годівлі тварин та відділу кадрів 
стало майже повне руйнування структури зоопарку, різке погір-
шення його роботи та загибель тварин. Колекція тварин скоро-
тилась вдвічі».

2009 року в якості експерименту у Зоопарку було введено 
день без відвідувачів (вихідний день). Але подальші дослі-
дження поведінки тварин не підтвердили реальної користі 
такого дня для тварин, тож наступного року цей день було 
замінено на технологічні години без відвідувачів (з 9:00 до 
12:00 щопонеділка).  
Навесні 2010 року до заступника голови київського мера 

О. П. Попова  звернувся колектив Інституту зоології Націо-

двору НБУ. На реверсі монети – стилізований напис «ZOO» із 
зображенням жирафа та написи «100 РОКІВ КИЇВСЬКОМУ 
ЗООПАРКУ».  
У той же час невирішені проблеми багаторічного занепаду 

господарства поглиблювались. З кінця 2009 року плани з 
перенесення зоопарку набувають більш конкретних обрисів. 
Адресою майбутнього розташування зоологічного парку 
називають місцину у Поліссі під Вишгородом Київської 
області. Рушієм ідей щодо перенесення, а фактично знищен-
ня природо-заповідного об’єкту, виступали міські забудовни-
ки та частина чиновників міської адміністрації. І це не дивно, 
адже ринкова вартість землі, на якій розташовується 
Київський зоологічний парк, складала суму у понад 800 млн. 
гривень (більше 100 млн. доларів США).

2010 рік став найнижчою точкою існування зоопарку з 
часів повоєнного відновлення.  На території знаходилось 22 
об’єкти незавершеного будівництва на стадіях, що не дозво-
ляла навіть часткову їх експлуатацію. Водночас експлуатува-
лись будівлі дуже поважного віку: ветлікарня – 1927 року, 
будинок старої контори та лев'ятник – 1928-го, будинок юнна-
тів – 1934-го, жирафник – 1936-го, ослятник, кабанник та 
мости, споруджені у 1938 році. Майже половина зоопарків-
ської території, близько 16 га з наявних 34-х, не використову-
валась, перебуваючи у занедбаному стані.
На противагу руху із закриття столичного зоопарку, з 

кінця 2009 року з’являється та стрімко набирає обертів гро-
мадський рух «Help Zoo» (Допоможи зоопарку), ініціатора-
ми створення якого були працівники Київського зоологічного 
парку К. В. Трантін, С. В. Григор'єв разом із активістами-зоо-
захисниками Т. Й. Тарнавською, А. Г. Капустіним. Активними 
учасниками руху стали також І. В. Марійчук, О. І. Жмудь 
(Баратинська), Н. В. Ткаченко, В. М. Зайцева, Є. С. Салта-
новська, О. Є. Сцібан та інші.  
В ініційованому «Help Zoo» листі-зверненні Українського 

Теріологічного Товариства до міністра охорони навколишнього 
середовища України Г. Г. Філіпчука йдеться про таке: «Прийнято 
рішення про виведення з діючого штатного розпису зоопарку відділу 
наукової роботи та скорочення посад усіх його працівників. Одним з 
наслідків такого рішення стало припинення роботи Центру реабілі-
тації кажанів – єдиного осередку у Києві. 

Ювілейна монета.

Акція протесту під КМДА. Листопад 2009.

Акція протесту у Зоопарку. 2009.
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У 2013 році було озеленено Японський сад та ство-
рено у ньому басейн з коропами Коі. Тоді ж заверши-
лися роботи з ремонту та реконструкції внутрішніх 
(зимових) вольєрів для мавп. Оновлені приміщення, 
хоч ще і не відповідали останнім європейським стан-
дартам, але були набагато більшими, комфортніши-
ми та світлішими за попередні застарілі клітки.
Фінансовий стан Київського зоопарку між тим по-

гіршувався. Адміністрація та колектив зоопарку звер-
нулись до постачальників з проханням допомогти з 
найбільш необхідними матеріалами та кормами в 
борг. Більшість підприємців відгукнулись на заклик, 
що дозволило зберегти тварин від голодної смерті.

нальної Академії Наук України з відкритим 
листом. У ньому зазначалося: «Колектив 
Інституту зоології стурбований тим фактом, що 
Київський зоопарк фактично втрачає статус зооло-
гічного парку та перетворюється на звичайнісінький 
звіринець. Припинено програми з розведення пугача 
звичайного, чорного лелеки, зубра Європейського, коня 
Пржевальського, а також інших червонокнижних 
видів. Неабияке занепокоєння викликає припинення 
практичних та теоретичних занять студен-
тів-практикантів та юннатів».
У цей період було завершено часткову рекон-

струкцію слоновника, куди з Берліна переїжджає 
новий мешканець – слон Хорас. Молодого самця 
привезли на зміну слона Боя, який раптово помер 
26 квітня 2010 року. Бой запам’ятався співробітни-
кам та киянам не тільки, як найбільший азій сь-
кий слон Євро пи, але як непоступливий бунтар.   
У вересні 2012 року О. А. Толстоухов залишає 

свою посаду й 29 листопада 2012-го генеральним директором 
Київського зоопарку призначається Є. М. Кирилюк, який вже 
обіймав цю посаду у 1998-2006 роках. Під його головуванням 
було зроблено кілька невеликих реконструкцій, зокрема, 
копитного ряду, де розширили вольєри лам, оленів, зубрів та 
коней Пржевальського. 

Молодий слон Хорас.

Є. М. Кирилюк.

Японський сад та басейн з коропами Коі.

Реконстуйовані вольєри для мавп. Вольєри для мавп до реконструкції.

Розширені вольєри коней Пржевальского, лам та зубрів.
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– Адміністративно-гуманітарним 
(уп рав лінська структура, робота з від-
відувачами, науково-просвітницька та 
соціальна робота, ПіаР, робота із спон-
сорами та волонтерами, загальні 
питання) під керівництвом заст. дирек-
тора С. В. Харькова,

– Фінансово-економічним (робота з 
боргами, облік та аудит, продажі та 
за купівлі) під керівництвом заст. ди рек-
тора О. О. Баратинського,

– Зоологічним (планування рекон-
струкції зоопарку та розвитку колекції 
тварин) під керівництвом І. В. Ма рій-
чука.
За  без пе чення по точної господар-

ської ро боти було покладено на за ступ-
ника ди ректора В. В. Кузьмінського.
Вже у 2015 році відповідно до сучас-

них потреб повністю змінилась управ-
лінська структура зоопарку. Впро вад-
жено щорічне тижневе навчання керів-
ників середньої ланки. Серед предме-
тів: менеджмент, маркетинг, зоопар-
ківська справа. Також введено щорічне 
двотижневе навчання всього персоналу 
зоопарку. Серед тем: історія зоопарків-
ської справи, маркетинг, охорона 
праці, рослини та тварини Київського 
зоопарку, ветеринарія, завдання робо-
ти сучасного зоопарку.
З 2016 року зоопарк повністю перей-

шов на міжнародний облік тварин у 
системі ISIS (International Species 
Information System). В рамках переходу 
на сучасні екологічні стандарти, у 
2017 році встановлено перше в столиці 
«сонячне дерево» для підзарядки елек-
тронних пристроїв. Крім того, зоопарк 
замінив три з п`яти одиниць малої 

Активісти «Help Zoo» знову забили 
на сполох та провели низку протестних 
акцій перед мерією з вимогою втрути-
тись і врятувати столичний природо-за-
повідний заклад. А. Г. Капустін провів 
детальне журналістське розслідування 
та розмістив у пресі ряд статей про 
ситуацію у Київському зоопарку. 
Зрештою столична адміністрація виді-
лила додаткові 3,6 млн. гривень для 
погашення частини боргів, що дозволи-
ло відновити роботу зоопарку. 

10 вересня 2014 р. Є. М. Кирилюк 
залишив посаду генерального директо-
ра Київського зоопарку. Замість нього 
2 жовтня гендиректором  був призначе-
ний Кирил Вітальєвич Трантін, який 
прийшов у зоопарк ще 2000 року й обі-
ймав посади начальника науково-про-
світницького відділу та заступника 
генерального директора.  
Станом на 1 жовтня 2014 р. Київський 

зоопарк загальнодержавного значення 
нагадував руїну. Його борги досягли 
позначки у 10 млн. грн., через що бан-
ківські рахунки періодично заморожу-
вались. На території знаходилось 24 
об’єкта незавершеного будівництва – 
довгобуди. Уся технічна база Київського 
зоопарку у 2014 році виглядала ката-
строфічно зношеною та повністю 
морально застарілою. 
Відвідуваність колись надзвичайно 

по  пу лярного столичного зоопарку за 
остан  ні 20 років впала у 4 рази й за 
2014 рік скла ла лише 480 тисяч осіб. 
Зда ва лося, що закриття зоопарку є 
неминучим. Однак Кирил Трантін очо-
лив свою антикризову команду, розді-
лену за трьома головними нап рямками: К. В. Трантін. 2015. Залишені довгобудови. 2014.

А. Г. Капустін.

К. В. Трантін (в центрі) 
та С. В. Григорьєв (зліва). 2004.
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ких проектах: «Зоо-урок», «Зоопарк на 
до тик», «Соціальна реабілітація» та 
«Зоотерапія».
У 2016 році було відновлено роботу 

популярного тифлозоологічного проек-
ту «Зоопарк на дотик» для сліпих та 
слабозорих відвідувачів, започаткований 
Кирилом Трантіним ще 2002 року. На 
заняттях у зоопарку слабозорі та сліпі 
змогли вперше у житті руками «побачи-
ти» змію, ящірку чи голуба, «роздиви-
тись» сліди бегемота, слона, ведмедя, 
тигра, носорога, виліпити фігуру жира-
фа чи лева, взнати, які на дотик ікло 
кабана, хутро бізона, ріг оленя чи луска 
крокодила. На 2018 рік через проект 
пройшло понад 100 відвідувачів.  
З 2016 року відновило роботу екс-

курсійне бюро. Відвідувачам пропону-
ється вже 9 видів екскурсій – від казко-
вих дитячих до вузько-спеціалізованих 
наукових – українською, російською та 
англійською мовами.
У 2016 році вперше в історії України 

впроваджено проект гуманної освіти
для учнів загальноосвітніх шкіл «Zoo-
урок». Школярі 6-9 класів доставля-
ються автобусом до Зоопарку, де їм 
проводять тематичну пару із зоології 
та відповідального ставлення до тва-
рин. Курс складається з 5 пар, кожна з 
яких включає в себе інтерактивну лек-
цію з відеопоказом та аудіодемон-
страцією, вікторину, практичну 
частину із спілкуванням з тваринами, 
участю у годуванні, збагаченні середо-
вища проживання тварин. Після 
закінчення курсу видається сертифі-
кат. Навчання, проїзд та матеріали 
для практичної роботи – безкоштовні. 

бензинової та дизельної робочої авто-
техніки на електрокари.

2016 року в Київському зоопарку 
відновлено науково-дослідницьку 
роботу, праці фахівців публікуються в 
міжнародних рейтингових виданнях. 
Науковці та ветеринари зоопарку залу-
чені до проектів збереження рідкісних 
видів IUCN. Започатковано амбітну 
програму з випуску в природу чорного 
лелеки, тривають дослідження диких 
коней в Чорнобильському біосферно-
му заповіднику. Зоопарк надає ветери-
нарну і консультаційну допомогу реа-
білітаційним центрам для диких тва-
рин та службам з надзвичайних ситуа-
цій Києва.  
У вересні та жовтні 2018 року в 

Київському зоопарку проведено дві 
міжнародні наукові конференції з еко-
логічної етики та зоотерапії. До участі 
залучено відомих науковців України, 
Грузії, Білорусі, Ізраїлю та США.
З 2016 року відновився прийом шко-

лярів до безкоштовного юннатського 
гуртка, який було засновано ще у 30-ті 
роки минулого століття, але згодом 
втрачено. У 2018 році працює вже 
чотири вікових групи загальною 
чисельністю 70 дітей. Гурток дає почат-
кові знання із зоології, загальної біоло-
гії, ветеринарії, зоопарківської справи. 
До викладання запрошено кандидатів 
біологічних та ветеринарних наук. 
Відновлено повноцінний юннат-

ський зоокуточок. Серед контактних 
тварин шиншили, фретки, морські 
свинки, щурі, голуби, віслюки, кози 
тощо. Тварини, звиклі до спілкування, 
асистують у всіх соціально-просвітниць-

В. В. Кузьмінський (справа) та І. О. Товкач 
приймають в експлуатацію електрокари.

В.М.Лясківський та О.С.Панчук 
з чорним лелекою.

М.Г.Шквиря та Є.В.Яковлєв в Чорно биль-
ському заповіднику біля фотопастки.

«Зоопарк на дотик» 
для сліпих та слабозорих відвідувачів.
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До 2019 року у навчанні взяли участь 
понад 100 класів, більше 2,5 тисяч 
школярів столиці. Одним із співавторів 
проекту виступив відомий київський 
громадський діяч, зоо-активіст Олексій 
Лелевич Коваленко, який разом із 
С. В. Харьковим та М. В. Маньковським 
розробив «Zoo-урок», а потім забезпе-
чив широку підтримку проекту серед 
киян та фінансування в рамках громад-
ського бюджету Києва.  
З осені 2018 року в Інституті післяди-

пломної педагогічної освіти Київського 
університету ім. Б. Грінченка  до про-
грами вчителів біології, екології та 
початкових класів було включено пов-
ний день навчання в Київському зоо-
парку.
Оновлено інтерактивний етикетаж 

для залучення відвідувачів до екологіч-
но свідомого способу життя. Створені 
стенди, які в доступній та цікавій формі 
пояснюють людям, як кожний може 
допомагати природі – здавати батарей-
ки та покришки у спеціальні заклади, 
сортувати сміття, берегти воду, охоро-
няти комах, тварин і рослини.
Незамінними антикризовими мене-

джерами в адміністративно-гуманітар-
ному напрямку стали начальник відділу 
по зв’язках з громадськістю і пресою 
О. І. Баратинська та начальник ін фор ма-
ційно-просвітницького відділу В. Г. Кар-
донова. 
Вперше Київський зоопарк почав 

утримувати рівнинну горилу Тоні (єдину 
в Україні) без застосування грат у літньо-
му вольєрі у 2015 році. У 2016 році впер-
ше за останні шість років було відкрито 
для огляду в зимовий період усі зимові Навчання вчителів біології.

 Співавтор Zoo-уроку О. Л. Коваленко.

Zoo-урок проводить заступник генерального 
директора С. В. Харьков.

Експозиція «Збережи ліс – 
не викидай батарейку».

«Сонячне дерево».

Проведення просвітницької акції 
«Утилізація батарейок».

Стенд  «Захисти планету від пластику». Стенд та діюча експозиція
«Будиночок для комах».
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ленького бегемота, якого було люб’язно 
подаровано зоопарком  у Римі. Відбувся 
конкурс на визначення імені нової «киян-
ки». За підсумками пропозицій мешкан-
ців столиці перемогло ім’я Лілі.
У 2015 році в Київському зоопарку 

вводиться електронний вхідний квиток 
замість паперового носія старого зразка, 
усі закупівлі з 2015 року здійснюються 
через відкриті торги. Така автоматиза-
ція процесів та контроль витрат дозво-
лили всього за один 2015-й рік скороти-
ти заборгованість на 85%, а вже у 2016-
му розрахуватись з боргами повністю.
У 2015-2016 роках у роботі Зоопарку 

впроваджено новітні цифрові технології: 
– встановлено термінал з купівлі квит-

ків за платіжними картками;
– запроваджено купівлю квит  ків через 

мобільний телефон;
– по всій території встановлено без-

коштовний для відвідувачів бездрото-
вий доступ до Інтернету (Wi-Fi);
З 2016 року Київський зоопарк пере-

ходить на закупівлі усіх кормів і матері-
алів у відкритій електронній системі 
публічних закупівель «ProZorro», що 
дає економію витрат до 30% без зміни 
раціонів тварин.
За 4 роки роботи нової команди відві-

дуваність Зоопарку зросла з 480 до 650 
тисяч чоловік на рік.
У вересні 2016 року, через 10 років 

після виключення, Київський зоологіч-
ний парк отримує довгоочікуване канди-
датство в постійні члени ЄАЗА. Борги 
погашено. Зоопарк було врятовано! 
Віддаючи належне результатам робо-

ти нового директора та його команди, 
мер міста Києва В. В. Кличко запускає 

приміщення (експозиції): «Пташник», 
«Приматник», «Акватераріум», «Сло-
нов ник», «Жи раф ник».
Зважаючи на зміну пріоритетів, 

Київський зоопарк зупиняє гонитву за 
кількістю видів тварин, зосереджуючи 
увагу на якості місць їх утримання, ство-
рення пар та груп тварин одного виду. 
Так, після природнього відходу найста-
рішого білого носорога України – Три-
воги (46 років), у 2016 році було прийня-
то рішення не брати нового носорога, 
оскільки маленький літній та ще мен-
ший зимовий вольєри тварини абсо-
лютно не відповідали сучасним вимогам 
гуманного утримання такого велетня. 
Натомість це дозволило розширити 
вольєр для молодого слона Хораса.
Невелике поповнення зооколекції 

включало в себе: пару гавкаючих оленів 
(мунтжаків), у яких пізніше народилось 
дитинча, колонію капських земляних 
білок, пару кузіманз, вже за рік народив-
ших трьох дитинчат, пару білолобих 
лемурів, пару левиноголових тамаринів, 
едипових тамаринів, стадо рідкісних 
оленів Давида, сіаманга, різноманітних 
птахів. Народжували й інші тварини, 
що дозволяло утримувати зооколекцію 
приблизно на одному рівні. 
У 2016 році у зоопарку на 58 році 

життя помер найстаріший бегемот 
Європи – Бреста, занесений за тривалі-
стю життя до Української книги рекор-
дів. Тривалість життя бегемотів у дикій 
природі складає 35 років. Зважаючи на 
очікувану реконструкцію у вигляді ство-
рення Долини Нілу в Шулявській балці, 
адміністрацією зоопарку було прийня-
то рішення про отримання нового ма -

О. О. Баратинський. 
Введення системи електронного квитка 
та турнікету для платіжних карток.К.В.Трантін та молодий бегемот Лілі.

Горила Тоні у літньому вольєрі.

Розширений вольєр для слона Хораса.

О. І. Баратинська (перша праворуч) 
та В. Г. Кардонова (друга праворуч) 

на просвітницьких заходах.
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таженому проспекті Перемоги, не по   ру шив ши фасадних озер. 
Окрім кас та турнікетів, у дворівневій будівлі центрального 
входу будуть розміщені: простора зала очікування, кімната 
матері та дитини, приміщення охорони, сувенірний магазин, 
камера схову, фуд-корт на 6 закладів хар   чування, а також вели-
кий Океанаріум у нижній частині будівлі.
За попередніми оцінками, реконструкція буде коштувати 

понад 1,5 млрд. гривень та триватиме до 2030 року. Але вже 
після закінчення перших двох черг (Центральний вхід, фасад-
ні озера, Приматник, Авіарій, Африканська савана, службова 
зона) у 2021 році Київський зоологічний парк стане відповіда-
ти переважній більшості критеріїв з якості утримання тварин 
та матиме змогу стати постійним членом ЄАЗА.
З 2018 року зоопарк вперше в якості зоозахисного закладу 

бере участь у розробці зоозахисного законодавства України у 
сфері гуманного поводження з тваринами, участь у національ-
них та міжнародних конференціях і семінарах із зоозахисту. 
У стінах Верховної Ради проведено фотовиставку «Життя, як 
воно є», що акцентує проблему пошуку шляхів співіснування 
тварин та людей. Пройшов комітети Верховної Ради та вий-
шов на голосування законопроект 7267, який наближує укра-
їнське законодавство у сфері захисту тварин до європейського. 
Розробляється законопроект, що впорядкує роботу зоозакла-
дів України, надасть нового сучасного бачення поняттям 
Зоологічний парк, реабілітаційний центр тварин, Акватера-
ріум, Океанаріум та Акваріум. Авторами законопроектів 
виступила робоча група у складі С. В. Харькова, М. Г. Шквирі, 
О. Л. Коваленка, Є. В. Яковлева, І. І. Коробко та І. В. Саєнко. 

масштабну реконструкцію, якої в зоо-
парку не було з повоєнних часів.  Суп ро-
воджувати реконструкцію призначено 
заступника директора І. В. Марійчука.
Повна реконструкція Київського зоо-

парку, складатиметься з 6-ти черг й буде 
про водитись без закриття закладу. Проти 
тимчасового виведення зоопарку з 
ек с  плуатації категорично виступив 
К. В. Трантін. Однією з причин такої по-
зиції був ризик знищення одного з най-
старіших зоологічних парків країни. 
Адже своєчасність та обсяги фінансуван-
ня будівництва у час змін в країні, яка 
тільки за останні 30 років пережила три 
революції та зовнішню агресію, не могли 
бути гарантованими. А цінність земель у 
центральному Шевченківському районі 
столиці, на яких зоопарк розміщується 
вже майже 100 ро      ків, для приватних забу-
довників стає все більш привабливою. 
Зважаючи на новий підхід до зоопар-

ку, як до соціо-культурного та науко-
во-просвітницького закладу, у березні 
2017 року Київський зоологічний парк 
загальнодержавного значення пе  реводять 
у підпорядкування до Департаменту 
культури КМДА.
За ескізним проектом майбутнього 

зоопарку від хаотичного розміщення 
заклад переходить до експонування за регіонами: Африканська 
савана, Афри канська рівнина, Південна Америка і мавп’ячі 
острови, Полісся,  Центральна Азія, Долина Нілу. Три об’єк-
ти після реконструкції збережуть свій принцип експонуван-
ня: Ведмежий континент, Острів хижаків (зараз Острів звірів) 
та Авіарій (зараз Пташник).
Центральний вхід планується перенести з існуючого місця 

посередині головно го фасаду Зоопарку на ріг проспекту Пе  ре-
моги та вулиці Зоологічної. Це дозволить створити заїзд та 
місце стоянки для екскурсійних і шкі ль    них автобусів на заван-

І. В. Марійчук (третій зліва) та С. А. Поляков 
(четвертий зліва) обговорюють план 

реконструкції з інженерами-проектантами.

Фотовиставка
у Верховній Раді 
«Життя, як воно є».
2018.

В. В. Кличко та К. В. Трантін на обговоренні 
реконструкції Київського зоопарку. 2018.
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нову отримавши чіткий курс, 
Київський зоопарк впевнено пря-
муватиме до сім’ї європейських і 

світових зоологічних парків. Тож, 
основними його напрямками відтепер 
будуть зовсім не комерція, а природоза-
хисна та соціо-культурна діяльність:

– захист природи та підтримання біо-
різноманіття планети, програми розмно-
ження та реінтродукції тварин у дику 
природу;

– просвітництво та інформування насе-
лення про стан екології та загрози, що 
несуть діяльність людини, її промисло-
вість та виробництво;

– науково-дослідна діяльність.
Для донесення інформації широкому загалу необхідно 

залучати до зоопарку якомога більше відвідувачів, створивши 
якісні умови відпочинку, сервіс та комфорт.
У 2019 році зоопарку виповниться 110 років, хоча, мені, як 

автору, що не один рік присвятив вивченню історії Київського 
зоологічного парку загальнодержавного значення, хочеться, 
аби відновилась історична справедливість і наша київська 
зоологічна перлина святкувала своє 120-річчя вже не 2029-го, 
а 2027-го року, адже саме у далекому 1907-му було зареєстро-
вано Товариство любителів природи, члени якого ще з 1892 
року доклали немало зусиль, щоб зоологічний парк з’явився 
у Києві. І саме 1907 року Товариство отримало Статут та 
перші приміщення в Університеті Святого Володимира, і, що 
головне, саме у 1907 році в зоологічному закладі з’явились 
перші 17 видів тварин. 
На літній сезон 2019-го очікується закінчення робіт на 

фасадних озерах і відвідувачі знову побачать пеліканів, лебе-
дів та качок на звичному для киян місці. 

Автор книги Віталій Ковалинський.
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А на початку 2020 року фінішують роботи у новому 
Мавп’ячому острові, що дозволить почати якісне поповнення 
колекції лемурів та мавп. 
У цьому ж році також буде перенесено центральний вхід. 

І хоча його стиль та стиль зоопарку в цілому зміниться, істо-
ричні фігури зубра і левів все ж прикрашатимуть головні 
ворота у зоологічний парк – їх перенесуть і встановлять туди 
ж, на ріг проспекту Перемоги та вул. Зоологічної. Нажаль, 
автор робіт відомий київський скульптор Юрій Олександрович 
Рубан не дожив до цього моменту, але естафету батька підхо-
пила його донька, скульпторка Олександра Юріївна Рубан, 
яка разом зі своїм чоловіком опікується питаннями рекон-

струкції фігур, що вже понад 50 років 
прикрашають головний вхід до столич-
ного зоологічного парку. 
У 2020-2021 роках планується запуск 

роботи Океанаріуму на підземному 
рівні будівлі нового Центрального входу. 
У 2020 році розпочнеться другий етап 
реконструкції, який включатиме ство-
рення Африканської савани з зебрами, 
страусами, антилопами та жирафами, 
Авіарія з птахами, перелітаючими під 
високим склепінням споруди, та сучас-
ної технологічної зони.
А далі побудова сучасного просвіт-

ницького центру з великим зоокутком 
та оснащеними лекторіями, юннат-
ський центр, новий ветеринарний шпи-
таль та наукова лабораторія. А для бла-
гополуччя тварин – Африканська рів-
нина, Полісся,  Центральна Азія, 
Ведмежий континент, Острів хижаків 
(зараз Острів звірів), а ще Дім пінгвінів 
та Острів Комодо. 
По мірі проходження реконструкції 

знову почне поповнюватися, змінюва-
тися і зооколекція, тож на киян та гос-
тей чекають постійні радісні сюрпризи.

«Зубр». Автор скульпртури Юрій Рубан.
Вхід до Київського зоопарку. 1968.  

Проект оновленого Зоологічного парку в Києві. 2019.  
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БАРАТИНСЬКА Ольга Ігорівна (Жмудь) (нар. 1987) – еколог. Орга-
нізатор культурно-масового дозвілля (з 2009),  начальник відділу зв’язків 
з громадськістю та пресою Київського зоопарку (з 2015). – 218, 226, 229
БАРАТИНСЬКИЙ Олександр Олександрович (нар. 1983) – еконо-

міст. Заступник генерального директора Київського зоопарку 
(з 2014). – 223, 229
БАРАХАЄВ Олексій Ісаєвич (1918-1979) – журналіст. Завідуючий 

відділом культурно-просвітницьких закладів Київського міськвикон-
кому (1948-53), художній керівник-головний редактор Київської кіно-
студії науково-популярних фільмів (1953-60), секретар Союзу кінема-
тографістів України (з 1960). – 160-161
БАРКОВ – київський землевласник. – 21.
БАРУЗДІН Сергій Олексійович (1926-1991) – журналіст, письмен-

ник. Головний редактор журналу «Дружба народів» (Москва). – 163.
БЕРЕЗНИЦЬКИЙ Йосиф Устинович – лікар. Заступник голови 

Комітету з влаштування Зоологічного саду. – 59. 
БЕРЗІНА Світлана Валеріївна (нар. 1974) – економіст. Генеральний 

директор Київського зоопарку (2008-2010). – 217.
БІЛИК Пилип Васильович (1941-2008) – ветлікар. Працював у 

Київського зоопарку (з 1978). – 197.
БІЛОУС Володимир Валер’янович (1916-1987) – історик. Начальник 

управління культури Київського міськвиконкому (1958-79), завідую-
чий методичним кабінетом міністерства культури УРСР. – 170-171, 
174, 196, 198. 
БОБРЕЦЬКИЙ Микола Васильович (1843-1907) – таємний радник. 

Магістр (1871), доктор зоології (1873), екстраординарний (1877) та 
ординарний (1881) професор, декан фізико-математичного факульте-
ту (1890-1902), ректор університету св. Володимира (1903-05). – 17-20, 
22, 27.
БОБРИНСЬКИЙ Андрій Олександрович (1860-1930) – граф. Член-

засновник Київського Товариства любителів природи, мешканець 
С.-Петербурга. – 27, 60.
БОБРИНСЬКИЙ Олексій Олексійович (1800-1868) – граф. Онук 

Катерини ІІ, один із засновників цукрової промисловості в Україні та 
Росії. – 39.
БОБРУСОВ Михайло Павлович (1878-1955) – архітектор. Інженер 

будівельного відділення Київської міської управи (з 1907). – 59. 
БРАНИЦЬКА Марія Євстафіївна (1843-1918) – графиня. Походила 

з роду князів Сапєг. – 40. 
БРАНИЦЬКИЙ Владислав Олександрович – граф. Землевласник 

Київської губернії, член-засновник Київського Товариства любителів 
природи. – 27.

Іменний покажчик

АДАМСОН Джой (1910-1980) – дослідниця дикої природи, пись-
менниця. – 190-192, 206.
АЛЬОШИН Павло Федотович (1881-1961) – київський архітектор. 

Один із засновників київських Архітектурного та Художнього інститу-
тів, автор теоретичних праць. – 141.
АРМАШЕВСЬКИЙ Петро Якович (1851-1919) – дійсний статський 

радник, доктор мінералогії. Член-засновник Київського Товариства 
любителів природи, дійсний член Київського товариства природознав-
ців, Імператорського С.-Петер бурзь  кого мінералогічного товариства. 
Розстріляний Київською ЧК. – 24-25, 27.
АРТОБОЛЕВСЬКИЙ Володимир Михайлович (1874-1952) – зоолог, 

орнітолог, популяризатор біологічних знань. Директор Зоологічного 
музею Київського університету ім. Т. Шевченка. У 1930-ті обирався 
депутатом Київської міськради. – 67, 76, 85-86, 103-104, 116-117, 128-131, 
133-134, 149, 152, 156, 162. 
АФАНАСЬЄВ Георгій Омелянович (1848-1925) – дійсний статський 

радник, доктор загальної історії. Приват-доцент Новоросійського уні-
верситету (в Одесі), керуючий Київською конторою Державного банку 
(1895-1914), державний контролер та міністр закордонних справ 
Української Держави (1918). – 25. 
БАБУШКІН Андрій Костянтинович – дійсний член Київського 

Товариства любителів природи, мешканець міста Катеринослава. – 33.
БАГГОВУТ Олександр Федорович (1806-1883) – генерал від кавалерії. 

Київський землевласник. Ім’ям генерала, за клопотанням його дружи-
ни, у 1884 названо колишню вулицю Верхня Юрковиця (1925-44 – вул. 9 
січня, 1944-77 – Січнева, 1977-91 – Маршала Будьонного, з 1991 – 
Багговутівська). – 10.
БАЖАН Микола Платонович (1904-1983) – поет, державний і гро-

мадський діяч. Академік АН УРСР (1951), Герой Соціалістичної Праці 
(1974). Заступник голови Ради Міністрів УРСР (1943-48), голова Спілки 
письменників України (1953-59), голова редакції Української Радянської 
Енциклопедії (з 1958). – 145. 
БАЛЬЗАК Оноре де (1799-1850) – французький письменник. Автор 

епопеї «Людська комедія», що складається з 97 романів та оповідань. 
У 1847, 1848 та 1850 відвідав Київ. – 5. 
БАРАНОВСЬКИЙ Анатолій Максимович (1906-1987) – радянський 

державний економіст. Заступник голови Раднаркому УРСР (1941), 
експерт з економічних питань у міністерстві закордонних справ СРСР 
(1942-44), заступник голови Ради міністрів УРСР (1944-52), міністр 
закордонних справ УРСР (1952-53), перший заступник голови 
Держплану УРСР (1957-61), міністр фінансів УРСР (1961-79). – 146.
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оборони, заступник голови Раднаркому, член Державного Комітету 
оборони СРСР. Заступник Голови Ради Міністрів СРСР (1946-53), 
Голова Президії Верховної Ради СРСР (1953-60). – 146.
ВСЕВОЛОД ЯРОСЛАВИЧ (1030-1093) – великий князь київський. – 7. 
ГАЛЬПЕРІН Давид Маркович (1898-?) – завідуючий Київським 

міським відділом комунального господарства. – 103, 114, 116. 
ГЕБГАРДТИ Юліус і Софія – любителі тварин, засновники 

Петербурзького зоопарку. – 8.
ГЕРАСИМЕНКО Василь Пилипович (1900-1961) – генерал-лейте-

нант. Начальник штабу стрілецької дивізії (з 1935), командир стрі-
лецького корпусу (1937), заст. командуючого військами Київського 
особливого військового округу (1938-40), командуючий військами 
Приволзького військового округу (1940-41). З 1941 – на керівних 
посадах у Діючій армії. Командуючий військами Харківського вій-
ськового округу (1944), нарком оборони УРСР (березень 1944-жов-
тень 1945). – 137. 
ГЛІКМАН Геннадій Наумович (1921-1991) – графік, скульптор, 

художник-анімаліст. Учасник Великої Вітчизняної війни (1941-45). 
Член спілки художників УРСР. – 163-165.
ГОЛІНСЬКИЙ Володимир Філімонович (1939-2005) – зоотехнік. 

Старший зоотехнік, завідуючий відділом копитних Київського зоо-
парку (з 1983). – 216.
ГОРЧАКОВ Олександр Костянтинович (1875-1916) – світліший 

князь, камер-юнкер, статський радник. Переяславський повітовий 
предводитель дворянства. – 27. 
ГРАЙЛЬ Карл – утримувач пересувного звіринцю. – 23-25.
ГРЕЧКО Андрій Антонович (1903-1976) – Маршал Радянського 

Союзу. Командуючий військами Київського військового округу (1945-
53), головнокомандуючий Групою радянських військ у Німеччині 
(1953-57), заступник міністра оборони СРСР, головнокомандуючий 
Сухопутними військами. Міністр оборони СРСР (з 1967). – 142.
ГРИБОВ Олексій Миколайович (1902-1977) – російський актор теа-

тру і кіно. Народний артист СРСР (1948), Герой Соціалістичної Праці 
(1972). – 176. 
ГРИГОР’ЄВ Сергій Васильович (нар. 1965)  – біолог. Методист нау-

ково-просвітницького відділу (з 2005), провідний біолог-методист 
Київського зоопарку. – 218, 222
ГУСЄВ Володимир Олексійович (нар. 1927) – інженер-будівель-

ник. Голова Київського міськвиконкому (1968-79), заступник міністра 
промислового будівництва УРСР (1979-86), радник міністра будів-
ництва Республіки Куба (1986-88), заступник міністра будівництва 
УРСР (1989). – 199.

БРОДСЬКИЙ Самуїл Якович – голова комунальної секції Київської 
міськради. – 86.
БРОДСЬКИЙ Лазар Ізраїльович (1848-1904) – комерції радник. 

Цукропромисловець, фінансист, меценат. – 15-16. 
БУРДЗИНСЬКИЙ Андрій (?-1906) – дворянин. Його дружина – 

Валентина Спиридонівна Комарницька (1841-1913); їхні діти: Венантій, 
Тадеуш, Ігнатій, Казимир, Віктор, Ядвіга, Єлизавета. – 36-37. 
БУРДЗИНСЬКИЙ Венантій Андрійович (1864-1928) – секретар 

Київського товариства любителів природи, директор Київського зооло-
гічного саду (1908-1923), директор Варшавського зоопарку (з 1925). – 31, 
36-37, 42, 44, 48, 59, 69-71, 74, 198.
БУРДЗИНСЬКИЙ Віктор-Стефан Андрійович – помічник присяж-

ного повіреного. – 36.
БУРДЗИНСЬКИЙ Казимир Андрійович – дворянин Полтавської 

губернії, поміщик. Гласний Переяславського повітового земства 
Полтавської губернії (з 1915). – 37. 
БУРДЗИНСЬКИЙ Тадеуш Андрійович (1868-1925) – доктор меди-

цини. Завідуючий гінекологічним відділенням Тамбовської губерн-
ської земської лікарні (1905-1918). Дійсний член Київського Товариства 
любителів природи. – 36-37. 
ВАГНЕР Юлій Миколайович (1865-?) – статський радник, доктор 

зоології. Професор кафедри зоології Київського політехнічного інсти-
туту (1898-1911), член-засновник Київського Товариства любителів 
природи. Голова комісії із завідування Дніпровською біологічною 
станцією. Міністр праці Української Держави (1918). – 27. 
ВАЛУЄВ Володимир Миколайович (1908-1977) – голова Держплану 

УРСР (1943-50), заступник голови Ради Міністрів УРСР (1954-57). – 142.
ВІНКЛЕР Гуго – прусський підданий, власник звіринцю. – 10-12.
ВЛАСОВ Олександр Васильович (1900-1962) – архітектор. Головний 

архітектор Києва (1944–50) та Москви (1950–55). – 141.
ВОЙТЕНКО Всеволод Йосифович – завідуючий ветеринарною 

лікарнею Київського зоопарку (1953-1960). – 162.
ВОЇНСТВЕНСЬКИЙ Михайло Анатолійович (1916-1996) – доктор 

біологічних наук, заслужений діяч науки УРСР (1976). Завідуючий 
відділом хребетних Інституту зоології АН УРСР (1957-79), директор 
Центрального науково-природничого музею (1976-79). – 189.
ВОЛИНСЬКІ Збігнев – директор Варшавського зоопарку. – 198. 
ВОРОШИЛОВ Климент Єфремович (1881-1969) – радянський дер-

жавний і військовий діяч, Маршал Радянського Союзу (1935), двічі 
Герой Радянського Союзу (1956, 1968), Герой Соціалістичної Праці 
(1960). Нарком у військових справах і голова Реввійськради, нарком 
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ЗАВАДОВСЬКИЙ Михайло Михайлович (1891-1957) – радянський 
біолог, академік ВАСГНІЛ. – 108.
ЗАВІТНЕВИЧ Володимир Зенонович (1853-1927) – дійсний стат-

ський радник, історик, археолог, філософ, богослов. Доцент (з 1884), 
екстраординарний (з 1899) та ординарний (з 1904) професор кафедри 
російської цивільної історії Київської духовної академії. Голова 
Товариства любителів природи. – 27-28, 33, 51, 53. 
ЗАЄЦЬ Борис Михайлович (1932-2007) – народний артист України. 

Художній керівник (з 1962), головний режисер, директор (з 1982), гене-
ральний директор Національного цирку України. – 182. 
ЗАКРЕВСЬКИЙ Микола Васильович (1805-1871) – історик, етно-

граф, фольклорист, автор фундаментальної праці «Описание Киева» 
(1868) та збірника «Старосветский бандуриста» (1860). – 5. 
ЗАПАШНИЙ Вальтер Михайлович (1928-2007) – видатний росій-

ський артист цирку, дресирувальник хижих тварин. – 190. 
ЗГУРСЬКИЙ Валентин Арсентійович (нар. 1927) – інженер. Інженер, 

головний енергетик, головний інженер, директор заводу «Радіоприлад» 
(1955-73), генеральний директор ВТО ім. С. П. Корольова (1973-79). 
Голова Київського міськвиконкому (1979-89). – 197.
ЗЕЙДАК Андрій Христофорович – садівник-художник. – 50, 59.
ЗОГРАФ Микола Юрійович (1851-?) – професор зоології. Працював 

препаратором у зоологічному музеї. У 1874-90 викладав географію та 
природознавство у різних навчальних закладах, професор зоології 
Московського університету (з 1888). Заступник голови Імператорського 
Російського товариства акліматизації тварин і рослин, голова відділу 
безхребетних. – 48.
ІВАКІН Олексій Андрійович (1893-1942) – доктор медицини.  

Професор кафедри анатомії Київського університету (1924-39). – 103.
ІОГАНСОН Микола Францевич – член-засновник Київського 

Товариства любителів природи, мешканець київської історичної міс-
цевості Татарка. – 33.
ІОНА (1804-1902) – архімандрит, будівничий і настоятель Києво-

Свято-Троїцького монастиря. – 25.
КАПЛЕР Олексій Якович (1904-1979) – кінорежисер, драматург. 

Син київського купця 1-ї гільдії, домовласника. – 176. 
КАРАВАЄВ Костянтин Семенович (1894-?) – радянський держав-

ний діяч. Голова Дніпропетровського облвиконкому (1938-40), заступ-
ник голови Раднаркому УРСР (1940-46), голова Одеського облвиконко-
му (1946-53), міністр держконтролю УРСР. – 139.
КАПУСТІН Андрій Георгійович (нар. 1957) – журналіст, публіцист, 

зоозахисник. Автор  серії журналістських розслідувань щодо діяльно-
сті Київського зоопарку. –  218, 222

ДАВИДОВ Олексій Йосифович (1907-1963) – інженер-механік. 
Працював на заводі «Червоний екскаватор» та на партійній роботі, 
учасник Великої Вітчизняної війни. Голова Київського міськвиконкому 
(з 1947). – 145-146, 175.
ДАРВІН Чарльз Роберт (1809-1882) – англійський природознавець, 

засновник «дарвінізму». – 155.
ДАРРЕЛЛ Джералд Малколм (1925-1995) – англійський зоолог, 

письменник. Засновник зоопарку на острові Джерсі (Англія). Його 
дружина (1979) – Лі Макджордж (нар. 1950). Автор кількох книг та 
співавтор телефільмів про дику природу. – 204-206. 
ДИЦ Володимир Романович (1850-?) – дійсний статський радник. – 39.
ДМИТРІЄВ Іван Петрович (1915-2003) – російський актор театру і 

кіно. Народний артист СРСР (1980). – 176.
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Анатолій Володимирович (1910-1988) – архі-

тектор. Головний архітектор Києва (1950-55). – 140.
ДОЛГОРУКОВ Сергій Олександрович (1872-1933) – князь. – 40. 
ДУРОВ Володимир Григорович (1909-1972) – артист цирку, дреси-

рувальник. Народний артист СРСР (1967). – 151, 178, 195.
ДЬЯКОВ Іполит Миколайович (1865-1934) – дійсний статський рад-

ник. Київський міський голова (1906-16), голова Тимчасової комісії із 
завідування справами місцевого управління та господарства Києва 
(1918), член-засновник Київського Товариства любителів природи. 
Його дружина – Ольга Лаврентіївна Смородинова (1873-?). – 27, 32. 
ДЬЯКОНОВ Микола Григорович – правитель справ Головної кон-

тори зі спорудження нових колій та зміцнення Південно-західних 
залізниць. – 20-22. 
ЕРНСТ Федір Людвігович (1891-1942) – історик мистецтва, профе-

сор. Як німецький підданий з початком Першої світової війни висла-
ний з Києва до Оренбурзької губернії (1914-17), за звинуваченням у 
контрреволюційній діяльності заарештований (1933) та засуджений 
до трьох років таборів (1934-36), заарештований вдруге (16 липня 
1941), розстріляний. – 77.
ЄМЧЕНКО Андрій Іванович (1893-1964) – фізіолог. Завідуючий 

кафедрою фізіології людини і тварин Київського університету (1933-
41, з 1944), член-кореспондент АН УРСР (1957). – 103. 
ЖОФФРІО Август Іванович (1835-1895) – архітектор. Будував у 

Петербурзі та Житомирі (з 1887), помер у Києві. – 22.
ЖУКОВ Олексій Григорович – директор Київського зоопарку 

(1938-1941, 1944-46). – 122, 139, 143-144.
ЗАБОЛОТНИЙ Володимир Гнатович (1898-1962) – головний архітек-

тор Києва (1940-41), президент Академії архітектури УРСР (1945-56). – 140.
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у співавторстві), «Путеводитель по Андреевскому спуску» (2000 та 
2001), «Праця та соціальна політика» (2002), «Від війта – до мера» 
(2003, у співавторстві), «Семья Терещенко» (2003), «Київські мініатю-
ри» – книги І-VІІ (2002-2008), а також багатьох публікацій у наукових 
збірниках та періодичних виданнях. – 4, 233.
КОМАРНИЦЬКІ Карл та Лев Спиридоновичі – інженери, дійсні 

члени Київського Товариства любителів природи. Брати 
В. С. Бурдзинської. – 28, 36. 
КОРНЄЄВ Олександр Порфирович (1903-1987) – доктор біологіч-

них наук. Професор, завідуючий кафедрою зоології хребетних 
Київського університету ім. Т. Шевченка (1948-65). – 85, 103, 117, 162.
КОРОТКА Любов Іванівна (нар. 1947) – біолог. З 1972 працює у 

Київському зоопарку. Екскурсовод, науковий співробітник та началь-
ник (1974-87) просвітницького відділу, заступник директора із зоовет-
частини та наукової роботи (1987-95), заступник директора із зоо-
частини (2005-07), провідний спеціаліст (з 2007). – 195, 199.
КОРОТНЄВ Олексій Олексійович (1854-1915) – дійсний статський 

радник, вчений-зоолог. Професор університету св. Володимира 
(з 1887), член-кореспондент Петербурзької Академії наук (з 1903), 
член-засновник Київського Товариства любителів природи. – 22, 27. 
КОРОТЧЕНКО Дем’ян Сергійович (1894-1969) – державний і пар-

тійний діяч. Голова Раднаркому УРСР (1938-39), секретар ЦК КП(б)У 
(1939-47), Голова Ради Міністрів УРСР (1947-54), Голова Президії 
Верховної Ради УРСР, заступник Голови Президії Верховної Ради 
СРСР (з 1954). – 143, 145-146. 
КОСОНОГОВ Йосиф Йосифович (1866-1922) – статський радник, 

вчений фізик. Професор кафедри фізики та фізичної географії 
Університету св. Володимира (1903-20). Дійсний член Київського 
Товариства любителів природи. – 27. 
КРАВЧЕНКО Йосиф Васильович (1913-?) – лікар-ветеринар. 

Ветлікар (1939-41), завідуючій ветлікарнею (1947-49), заступник дирек-
тора з наукової роботи (1949-54), директор (1954-58) Київського зоо-
парку. – 161. 
КРАВЧЕНКО Раїса Сергіївна (нар. 1938) – зооінженер, кандидат 

біологічних наук. Науковий працівник (1970-72), заступник директора 
із зоочастини (1972-88) Київського зоопарку. – 196. 
КРАШЕНІННІКОВ Сергій Миколайович (1895-?) – зоолог-пара-

зитолог. Професор Білоцерківського сільськогосподарського інсти-
туту (1934-41) та Київського університету (1936-37). З 1949 мешкав у 
США. – 103. 
КУЗЬМІНСЬКИЙ Владлен Васильович (нар. 1962) – інженер. За с-

тупник генерального директора Київського зоопарку (з 2014).  – 223, 224

КАРДОНОВА Валентина Генадіївна (нар. 1978) – інформаційний 
менеджер. Завідувач  відділу просвітницької роботи Київського зоо-
парку (з 2018).  –  226, 229.
КАЧАН Лариса Андріївна (1916-2009) – біолог-мисливствознавець. 

Працювала на Далекому Сході. Завідуюча секцією хижих тварин 
Київського зоопарку (1949-71). – 167, 170, 192-193. 
КАЧАН Тетяна Герасимівна (нар. 1953) – біолог-мисливствознавець. 

З 1971 працює у Київському зоопарку. Консультант генерального дирек-
тора з раціоналізації виробництва (з 2005). – 170, 179, 192-195, 227. 
КЕППЕН Микола Олександрович (?-1910) – перший директор 

Дніпровської біологічної станції. – 36. 
КИБАЛЬЧИЧ Турвонт Венедиктович (1848-1913) – київський зем-

левласник. Гласний міської думи (1887-90). Колекціонер, аматор мис-
тецтв, історії, археології. – 8-10, 22. 
КИРИЛЮК Євген Миколайович (нар. 1946) – правознавець.  

Начальник управління соціального захисту населення м. Києва, гене-
ральний директор Київського зоопарку (1998-2006). – 214, 216-217.
КІСТЯКІВСЬКИЙ Олександр Богданович (1904-1978) – доктор біо-

логічних наук. Професор, завідуючий кафедрою зоології хребетних 
Київського університету ім. Т. Шевченка (з 1965). – 117.
КЛІБЕРГ Берта – австрійська піддана, власниця звіринцю. – 12. 
КЛИЧКО Віталій Володимирович (нар. 1971) – кандидат наук з 

фізичного виховання і спорту, шестиразовий чемпіон світу з кік-
боксингу, чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії (1999-2005). 
Київський міський голова (з 2014). – 229-230.
КЛОДНИЦЬКИЙ Іван Іванович (1884-1949) – зоолог. Викладач 

Київського ветеринарно-зоотехнічного інституту, професор Київського 
університету. – 103.
КОБЕЦЬ Олексій Васильович (1862-?) – київський купець. Гласний 

міської думи (1898-1917), член міської управи, член-засновник 
Київського Товариства любителів природи. – 28, 30. 
КОВАЛЕНКО Лідія Дмитрівна (нар. 1939) – біолог. У Київському 

зоопарку працює з 1967 (екскурсовод, лектор), у 1972-2004 – завідуюча 
відділом хижих тварин. – 197, 202.
КОВАЛЕНКО Олексій Лелевич – лікар, громадський діяч. 

Виконуюча обов`язки директора КП Центр комунікації та інформа-
ції.   – 226, 231
КОВАЛИНСЬКИЙ Віталій Васильович (нар. 1941) – історик-киє-

вознавець, письменник, журналіст. Завідуючий відділом Музею істо-
рії Києва (з 1997), головний редактор журналу «Купола» (з 2005). 
Автор книг «Меценаты Киева» (1995 та 1998), «Пушкин в Киеве» (1999, 
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З 1924 працював у Московському зоопарку, одночасно з 1929 викладав 
у Московському хутровому інституті (Московській ветеринарній акаде-
мії), у 1936 очолив кафедру біології та біотехнології. – 147-149, 152-153. 
МАРГОЛІН Давид Семенович (1850-?) – комерції радник. Купець 1-ї 

гільдії, член Київського сирітського суду, член піклувальної ради 2-го 
комерційного училища, почесний блюститель Фундуклеївської жіночої 
гімназії, почесний член, член правління та член будівельної комісії 
Товариства швидкої медичної допомоги у Києві, член правління Південно-
Західного відділення Російської експортної палати, голова Товариства 
допомоги нужденним учням 1-го комерційного училища, член правління 
Товариства розповсюдження комерційної освіти в м. Києві. – 28, 31.
МАРІЙЧУК Ігор Володимирович (нар. 1974) – інженер. Завідувач 

відділу копитних тварин (2011-2013). Заступник генерального дирек-
тора Київського зоопарку (з 2013).  – 218, 223, 230
МАТЕВСКИ Станчо – директор Софійського зоопарку. – 152, 198. 
МЕДЕР Петро Володимирович (?-1919) – генерал-майор. Київський 

військовий комендант. Голова Комітету з влаштування Зоологічного 
саду, товариш (заступник) голови Київського місцевого управління 
Російського Товариства Червоного Хреста, член правління Товариства 
сприяння академічному життю у вищих чоловічих навчальних закла-
дах Києва. – 36, 53, 59, 68. 
МИХАЙЛОВ Валентин Антонович (1918-1984) – архітектор. 

Учасник Великої Вітчизняної війни (1941-45). Член Спілки архітекто-
рів України (з 1954). Працював у проектному інституті «Київпроект» 
(з 1951). – 185.
МІЧУРІН Іван Володимирович (1855-1935) – російський біолог і 

селекціонер. – 155, 160.
НАВАШИН Сергій Гаврилович (1857-1930) – доктор ботаніки. 

Професор університету св. Володимира (1894-1915) та Тбіліського 
університету (1918-23). Директор Московського біологічного інститу-
ту ім. Д. А. Тімірязєва (з 1923). Член-засновник Київського Товариства 
любителів природи. Почесний член зоолого-ботанічного товариства 
у Відні (1890), Німецького ботанічного товариства (1907), Ко ролів сь-
кого ботанічного товариства в Единбурзі (1911), Королівського нау-
кового товариства в Упсалі (Швеція, 1918). Член-кореспондент 
Баварської академії наук (1908), академік Всеукраїнської академії 
наук (1924), член-кореспондент Американського ботанічного товари-
ства (1925). – 27, 29. 
НАЗАРОВА Маргарита Петрівна (1926-2005) – російська артистка 

цирку, дресирувальниця тигрів. Народна артистка Росії. – 176. 
НАУМЕНКО Володимир Павлович (1852-1919) – педагог. Редактор 

журналу «Киевская старина» (1893-1906), директор приватної гімназії, 
яку відкрив у 1905, член-засновник Київського Товариства любителів 

КУНЦЕВИЧ Микола Віталійович (нар. 1954) – народний артист 
України. Працював у Союздержцирку. Заступник директора 
Київського коледжу театру та кіно (з 2001). – 179, 182.
КУШАКЕВИЧ Сергій Юхимович (1878-1920) – цитолог. Професор 

зоології університету св. Володимира. – 67.
ЛАЗУН Парасковія Михайлівна – працівниця Київського зоопар-

ку. – 202.
ЛАНОВИЙ Василь Семенович (нар. 1934) – російський актор теа-

тру і кіно. Народний артист СРСР (1985). – 176.
ЛАССЬКИЙ Стефан Едуардович – уповноважений Товариства з 

організації та експлуатації зоологічного саду. – 23.
ЛАУДЕНБАХ Юлій Петрович (1863-1910) – доктор медицини. 

Професор кафедр фармакології (1898-1908) та фізіології (з 1908) уні-
верситету св. Володимира, член-засновник Київського Товариства 
любителів природи. – 27. 
ЛАПІН – директор Київського зоопарку (1935). – 104. 
ЛЕБЕДЄВ Олександр Георгійович (1874-1936) – вчений-ентомолог. 

З 1900 викладав у Києві у політехнічному та сільськогосподарському 
інститутах. – 36. 
ЛЕОНОВ Євген Павлович (1926-1994) – російський артист театру та 

кіно. Народний артист СРСР (1978). – 176.
ЛЄПЄШКОВ Олексій Васильович (нар. 1951) – біолог. Співробітник 

Інституту зоології НАН України (1974-92), директор (1992-98) та 
заступник генерального директора (1998-2001) Київського зоопарку. – 
209-210, 214.
ЛИТВИНОВА Тамара Андрониківна (нар. 1946) – вчений зоотехнік. 

Завідуюча відділом приматів Київського зоопарку (з 1975). – 194-195.
ЛІНДЕМАН Володимир Карлович (1868-1933) – статський радник, 

доктор медицини. Професор кафедри загальної патології університе-
ту св. Во лодимира (1901-22), директор Київського бактеріологічного 
інституту (1910-22), секретар Педагогічної ради медичного відділення 
Київських вищих жіночих курсів, секретар Товариства для боротьби із 
заразними хворобами, член-засновник Київського Товариства люби-
телів природи. – 27. 
МАЛИНОВСЬКИЙ Лев Олександрович (1854-1915) – дійсний стат-

ський радник, доктор медицини. Учасник російсько-турецької війни 
1878-78. Професор кафедри оперативної хірургії Казанського універ-
ситету, професор кафедри хірургічної факультетської клініки універ-
ситету св. Володимира (з 1893), директор хірургічної клініки універси-
тету. Член-засновник Київського Товариства любителів природи. – 27. 
МАНТЕЙФЕЛЬ Петро Олександрович (1882-1960) – біолог, мислив-

ствознавець. Професор (1935), лауреат Державної премії СРСР (1941). 
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ПЛАХОВ Павло Максимович (1855-1916) – підполковник у відстав-
ці. Закінчив Миколаївське військове училище (1876). Гласний міської 
думи (1898-1914). Член-засновник Київського Товариства любителів 
природи. – 27-28. 
ПЛЕТНЬОВА Ольга Федорівна – начальниця приватної жіночої гім-

назії, відкритої у 1900 на вул. Московській (будинок знесений у 2008). 
Член-засновник Київського Товариства любителів природи. – 28.
ПОГОРЖЕЛЬСКИЙ Владислав Андрійович – директор Мос ков сь-

кого зоопарку (1908?-1917?). Викладач Московської Пок ров ської общи-
ни сестер-жалібниць. – 48-49. 
ПОДРЕЗАН Микола Никифорович (1847-1909) – статський радник. 

Ординатор терапевтичної клініки університету (1878-80), лікар 
Київського тюремного замку (з 1879), лікар 1-ої гімназії (з 1897), поміч-
ник губернського медичного інспектора (1882-1906). Член-засновник 
Київського Товариства любителів природи. – 28.
ПОДШИВАЛОВА – директор Київського зоопарку (1935). – 105. 
ПОПОВ Євген Васильович (1911-1971) – зоотехнік. Працював зоо-

техніком в Туркменістані, був учасником та лауреатом Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки (1936-37). Учасник Великої Вітчизняної 
війни (1941-45). Зоотехнік та директор племінного господарства 
Харківського зоопарку (1947-49), директор Київського зоопарку (1949-
54). – 156-158, 160-161.
ПОСПЄЛОВ Володимир Петрович (1872-1949) – зоолог-ентомолог. 

Академік АН УРСР (1939). Директор Інституту ентомології та фітопато-
логії АН УРСР (з 1946). – 36.
ПОТОЦЬКИЙ Йосиф Альфредович (1862-?) – граф, шталмейстер. 

Кореспондент Головного управління державного кіннозаводства по 
Волинській губернії, член-засновник Київського Товариства любите-
лів природи. – 27, 40.
ПУРІЄВИЧ Костянтин Андріянович (1866-1916) – статський рад-

ник, доктор ботаніки. Декан фізико-математичного факультету, про-
фесор кафедри ботаніки університету св. Володимира (з 1900), профе-
сор Київського комерційного інституту. Член-засновник Київського 
Товариства любителів природи. – 27. 
РАКОВИЧ Євгенія Митрофанівна – член-засновник Київського 

Товариства любителів природи, мешканка С.-Петербурга. – 33.
РЖЕВУСЬКИЙ Адам Адамович – граф. Землевласник Київської 

губернії (маєток Верхівня), член-засновник Київського Товариства 
любителів природи. – 15, 27.
РЖЕВУСЬКИЙ Леон Адамович – граф, відставний підполковник. 

Землевласник Київської губерній (маєток Гайворон), член-засновник 
Київського Товариства любителів природи. – 15, 27.

природи. Заступник голови Центральної Ради (1917), міністр народ-
ної освіти (1918). Розстріляний Київською ЧК. – 28.
НЕРУ Джавахарлал (1889-1964) – прем’єр-міністр Республіки Індії 

(з 1947). – 162-163.
НІКІТІНА Алла Володимирівна (1958-2005) – тренер. Робітник з 

догляду за тваринами Київського зоопарку (1987-92), перекладач 
(1992-00), старший методист науково-методичного відділу (2000-05).  –  
209, 210
ОБОЛОНСЬКИЙ Микола Олександрович (1856-1913) – дійсний 

статський радник, доктор медицини. Професор кафедри судової 
медицини університету св. Володимира (з 1889) та медичного відді-
лення Вищих жіночих курсів, завідуючий клінічним судово-медичним 
відділенням Київського військового госпіталю. Декан медичного 
факультету університету св. Володимира (з 1902). – 27, 31, 34-36, 38. 
ОБРАЗЦОВ Василь Парменович (1851-1920) – дійсний статський 

радник, доктор медицини. Професор кафедри внутрішніх хвороб уні-
верситету св. Володимира (з 1893), директор терапевтичної клініки. 
Член-засновник Київського Товариства любителів природи. – 27-28. 
ОВЧИННІКОВ – директор Київського зоопарку (1932). – 81, 85, 87. 
ОЛЬДЕНБУРЗЬКИЙ Олександр Петрович (1844-1932) – принц. 

Сенатор і член Державної ради Російської імперії. Активно займався 
благодійними справами, засновник петербурзького Інституту експе-
риментальної медицини. Почесний громадянин Санкт-Петербурга 
(1899). – 40.
ОРГІС-фон-РУТЕНБЕРГ Валентин Дмитрович – барон, присяжний 

повірений. Гласний Київського губернського земського зібрання та 
гласний міської думи (1906-14), член-засновник Київського Товариства 
любителів природи. – 27.              
ПАВЛОВ Іван Петрович (1849-1936) – фізіолог, творець вчення про 

вищу нервову діяльність. – 160.
ПАТАЛЄЄВ Олександр Васильович (1853-?) – київський купець 1-ї 

гільдії. – 9.
ПАУСТОВСЬКИЙ Костянтин Георгійович (1892–1968) – відомий 

російський письменник. – 153.
ПЕРЕХРЕСТ Яким Григорович (1906-?) – біолог. Працював викла-

дачем у сільській школі, служив у Червоній армії, був заступником 
директора та завідуючим відділом птахів Київського зоопарку. – 144. 
ПЕТРУШАНСЬКИЙ Рафаїл Романович (1895-1937) – радянський 

державний діяч. Член більшовицької партії з 1919. Голова профспіл-
ки будівельників у Києві (1922-27), голова Київської товарної біржі 
(1927-28), голова Київської міськради (1934-37). Розстріляний. – 
103, 105. 
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САХАНСЬКИЙ Микола Степанович (1846-?) – керуючий міською 
залізницею, директор-розпорядник Київського газового товариства. – 23.
САХНОВСЬКИЙ Володимир Микитович (1855-1917) – дійсний 

статський радник, доктор медицини. Гласний Київського губернсько-
го земства (з 1910), засновник і член правління Товариства швидкої 
медичної допомоги, член комітету Безплатної лікарні цесаревича 
Миколи для чорноробів, член правління Товариства боротьби з дитя-
чою смертністю, член-засновник Київського Товариства любителів 
природи. – 28. 
СВІТОСЛАВСЬКИЙ Сергій Іванович (1857-1931) – живописець. 

Член Товариства передвижників (з 1891). – 40-42. 
СЕРЕДЕНКО Василь Сергійович – директор Київського зоопарку 

(1946-47). – 144, 147, 149.
СЕРГІЄНКО – директор Київського зоопарку (1941). – 130, 132.
СЄНІН Іван Семенович – заступник голови Ради Міністрів УРСР. – 

142-143. 
СИЧ Лариса Іванівна (нар. 1935) – лікар ветеринарної медицини. 

Працює у Київському зоопарку (з 1965). – 197. 
СКОРОПАДСЬКИЙ Павло Петрович (1873-1945) – гетьман 

Української Держави (29 квітня – 14 грудня 1918 р.). – 68. 
СМИРНОВ Павло Федорович – директор Київського зоопарку 

(1947-49). – 145.
СНИТКО Пилип Микитович – директор Київського зоопарку 

(1958-60). – 161.
СОВИНСЬКИЙ Василь Карлович (1853-1917) – статський радник. 

Професор кафедри зоології університету св. Володимира та Вищих 
жіночих курсів. Член-засновник Київського Товариства любителів 
природи. – 27. 
СОЛЬСЬКИЙ Степан Михайлович (1835-1900) – доктор бого-

слов’я. Професор Київської духовної академії (з 1861), міський голова 
(з 1887). – 20, 22. 
СТАЛІН (Джугашвілі) Йосиф Віссаріонович (1879 – 1953) – 

Генералісимус Радянського Союзу, генеральний секретар ЦК ВКП(б) 
(з 1922), голова Ради Міністрів СРСР (з 1941). – 160.
СТАРЧЕНКО Василь Федорович (1904-1948) – радянський держав-

ний діяч. Директор Миронівської дослідно-селекційної станції (1934-
38), голова Київського облвиконкому (1938-41), заступник голови Ради 
Міністрів УРСР (з 1946). – 142, 144. 
СТРОКАЧ Тимофій Амвросійович (1903-1963) – генерал-лейтенант. 

Заступник наркома (1940-41, 1945-46), міністр внутрішніх справ УРСР 
(1946-56), заступник міністра внутрішніх справ СРСР (1956-57). – 145.

РИБІНСЬКИЙ С.А – директор Київського зоопарку (1936-37). – 111-116
РИНДИК Григорій Мефодійович (1866-1914) – службовець конто-

ри Товариства цукрових та рафінадних заводів Терещенків. Член 
правління Київського товариства любителів природи та скарбник 
Комітету з влаштування Зоологічного саду, секретар Київського това-
риства повітроплавання. – 28, 53, 59-60.
РИНДОВСЬКИЙ Федір Федорович – лікар університету св. 

Володимира та Києво-Софійського духовного училища. Член-
засновник Київського Товариства любителів природи. – 28.
РОЗЕНБЛІТ А.С. – заступник голови Київської міської Ради депу-

татів трудящих. – 81. 
РОМАШ Федір Федорович (нар. 1962) – економіст. Заступник 

директора ПП «УКУН», генеральний директор Київського зоопарку 
(2006-07). – 217.
РУБАН Юрій Олександрович (нар. 1924) – скульптор. Працював у 

галузі декоративної анімалістичної скульптури. – 185.
РУМЯНЦЕВ Михайло Касянович – головний лікар Безплатної 

лікарні цесаревича Миколи для чорноробів. Член-засновник 
Київського Товариства любителів природи. – 28.
САВИЧ Йосиф Андріанович – полковник, комендант залізничної 

станції Київ-І. – 50.
САЖИН Михайло Макарович (?-1885) – художник. Академік 

Пе тербурзької академії мистецтв (з 1855). – 7. 
САЛГАНСЬКИЙ Олексій Олександрович (нар. 1919) – доктор біо-

логічних наук, відмінник освіти України. Викладач, професор 
Національного аграрного університету (1952-2003). Довічний стипен-
діат Президента України (2007) – 146-153, 189, 207. 
САЛТАНОВСЬКА Олена Сергіївна (нар. 1954) – економіст. 

Старший, головний економіст Київського зоопарку (з 1980). – 207. 
САМБОР – полковник. Начальник штабу тилу КВО. – 142-143.
САНГУШКО Роман Владиславович (1832-1917) – князь, шталмей-

стер. Землевласник Волинської губернії, підприємець, меценат, 
член-засновник Київського Товариства любителів природи. – 27. 
САПЬОЛКІН Володимир Павлович (1931-2006) – інженер-лісівник. 

Помічник лісничого (1951-53) та лісничий Вищедубечанського лісгосп-
загу (1960-70), перший секретар Вищедубечанського райкому комсо-
молу (1953-59). Директор Київського зоопарку (1970-92), заступник 
генерального директора парку «Нивки» (1993-2003). – 151, 187-189, 
198-203, 206-207, 209. 
САУСМАН Карен (нар. 1942) – Президент Всесвітньої асоціації зоо-

парків та акваріумів. – 7.
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ТОЛСТОУХОВ Олексій Анатолійович (нар. 1978) – виконуючий 
обов’язки генерального директора (2007-08), перший заступник гене-
рального директора (2008-10), директор Київського зоопарку (2010-12). – 
215, 217, 220. 
ТОМАШЕВСЬКИЙ Сергій Петрович (1854-1916) – дійсний стат-

ський радник, доктор медицини. Приват-доцент венерологічної кліні-
ки, професор кафедри нашкірних та сифілітичних хвороб університету 
св. Володимира, голова Педагогічної ради медичного відділення 
Київських вищих жіночих курсів. Гласний міської думи (1894-1906, 1911-
14). Член-засновник Київського Товариства любителів природи. – 27, 30. 
ТРАНТІН Кирило Віталійович (нар. 1972) – еколог, економіст, 

інженер-технолог. З 2001 року працював у Київському зоопарку на 
посадах фахівця з маркетингу та реклами, заступника генерального 
директора.  Генеральний директор Київського зоопарку (з 2014). – 4, 
218, 222, 225, 228, 230. 
ТРЕПОВ Федір Федорович (1854-1938) – генерал-ад’ютант, генерал 

від кавалерії. Київський губернатор (1898-1903), київський, поділь-
ський та волинський генерал-губернатор (1908-14). – 52-53.
ТРІТШЕЛЬ Карл Генріхович (1842-1914) – дійсний статський рад-

ник. Приват-доцент (1873), екстраординарний професор (1879) кафе-
дри приватної патології та терапії; ординарний (1885) та заслужений 
(1898) професор терапевтичної госпітальної клініки університету св. 
Володимира. Один із засновників (1897), член ради (1898), заступник 
голови (1899), голова (1904) Київського товариства боротьби із зараз-
ними хворобами. Член-засновник Київського Товариства любителів 
природи. – 27, 29. 
ТРОЦЬКИЙ Іван Іванович – викладач географії. Член-засновник 

Київського Товариства любителів природи. – 28.
ТРУБЕЦЬКА Єлизавета Іванівна (1849-1915) – княгиня. Уроджена 

Лукашевич, дружина (1866) князя Петра Олександровича Трубецького 
(1833-1893). – 9. 
ТУНДА Афанасій Семенович (1904-?) – зоотехнік, викладач-історик. 

Учасник Великої Вітчизняної війни (1941-45). Директор підсобного 
господарства заводу «Точелектроприлад» (1947-52), зоотехнік, заступ-
ник директора, керуючий відділенням підсобного господарства 
Управління справами ЦК Компартії України (1952-60), директор 
Київського зоопарку (1960-66). – 169, 185. 
ТУТКОВСЬКИЙ Павло Аполлонович (1858-1930) – доктор геогра-

фії. Ви кладач чоловічої 7-ої гімназії та жіночої гімназії Дучинської, 
голова педагогічної ради жіночої гімназії Левандовської. Директор 
Київського географічного інституту. Академік ВУАН (1919) та АН 
Білоруської РСР (1928), голова комісії з вивчення природних багатств 
України ВУАН. – 67. 

СТРУВЕ Аманд Єгорович (1835-1898) – інженер-генерал-лейтенант. 
Мостобудівник, підприємець. – 16. 
СУХОМЛІНОВ Володимир Олександрович (1848-1926) – гене-

рал-ад’ютант. Київський, подільський і волинський генерал-губерна-
тор (1905-08), військовий міністр Російської імперії (1909-15. Почесний 
член Київського Товариства любителів природи. – 27, 32, 40.
ТАБУЛЕВИЧ Йосип Титович (1906-1994) – інженер-будівельник. 

Міністр комунального господарства УРСР (1944-52), заступник дирек-
тора по будівництву ФЕІ (1952-69). Почесний громадянин міста 
Обнінська. – 137, 139, 142.
ТАРНАВСЬКА Тамара Йосипівна  –  мистецтвознавець, журналіст. 

Зоозахисник. Президент Міжнародної організації «Захист тварин 
«S.O.S.». – 218
ТЕРЕЩЕНКО Єлизавета Михайлівна (?-1921) – вдова Івана 

Николовича Терещенка (1854-1903), уроджена Саранчова. Її діти: 
Єлизавета (1888-1949), Пелагея (1884-1971), Михайло (1886-1956), 
Никола (1894-1928). – 60. 
ТЕРЕЩЕНКО Михайло Іванович (1886-1956) – підприємець, благо-

дійник, громадський діяч. Міністр фінансів та міністр закордонних 
справ Росії (1917). – 60.
ТЕРЕЩЕНКО Надія Володимирівна (1858-?) – вдова дійсного стат-

ського радника, почесного громадянина міста Києва Федора 
Артемійовича Терещенка (1832-1894), уроджена Хлопова. – 60.
ТЕРЕЩЕНКО Олександр Николович (1856-1911) – дійсний стат-

ський радник. Промисловець, громадський діяч, меценат. Член-
засновник Київського Товариства любителів природи. Його дружи-
на – Єлизавета Володимирівна Хлопова (1861-?), їхні діти: Никола 
(1893-?), Марія (1894-?), Ольга (1896-?). – 15, 22, 28, 40-42, 60-61. 
ТЕРНО Валентин Семенович (нар. 1931) – доцент. Закінчив 

Військово-морську медичну академію (1955) та аспірантуру НДІ карді-
ології ім. акад. М. Д. Стражеска (1964). Служив на Чорноморському 
військово-морському флоті (1955-61), викладав у Національному 
медичному університеті ім. О. О. Богомольця (1964-2005). – 127. 
ТІНЕЛЬМАН – директор Київського зоопарку (1941). – 131, 134.
ТОКАРЄВ Микола Федорович (нар. 1935) – кандидат сільськогоспо-

дарських наук. Працював за фахом у радгоспі «Войківський» Київської 
області, в апараті Мінрадгоспів (1965-70) та Мінзаготівель (1970-72) 
УРСР, ВДНГ УРСР (1972-73), в інституті «Укрколгосппроект» (1973-83), 
Київському облсільхозуправління (1984-98). Директор Київського зоо-
парку (1998). – 214. 
ТОЛЛІ Володимир Іванович (1860-?) – дійсний статський радник. 

Кандидат законознавства, гласний міської думи (з 1887). – 22. 
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ЧИХАЧОВ Микола Миколайович (18601918) – статський радник. 
Київський віце-губернатор (1906-09). – 38.
ЧУБ Гаврила Фомич (?-1913) – багаторічний службовець родини 

цукропромисловців Терещенків. – 60.
ЧУЙКЕВИЧ Георгій Антонович – таємний радник. Начальник 

Києво-Подільського управління землеробства та державного майна, 
член-засновник Київського Товариства любителів природи. – 27, 32.
ШАРЛЕМАНЬ Микола (Едуард-Микола-Петро) Васильович 

(Вільгельмович, 1887-1970) – доктор біологічних наук, професор. Член 
Українського наукового товариства (1918), голова Секції зоології 
ВУАН (1921), директор державного рибного заповідника «Конча-
Заспа» та дослідної станції при ньому (1924-34), науковий співробіт-
ник Інституту зоології АН УРСР. Головний інспектор Головного 
управління з мисливства та мисливського господарства при Раді міні-
стрів УРСР (1946-51). Автор праць з фауністики, зоології, орнітології, 
зоогеографії, дослідник «Слова про Ігорів похід». – 36-37, 41, 65, 67, 
73-74, 79, 103, 105. 
ШЕРШУН Микита Лукич (нар. 1922) – зоотехнік. Працював зоотех-

ніком у радгоспі «Бучанський». Директор Київського зоопарку (1966-
70). – 185. 
ШЕСТАКОВ Михайло Петрович (1856-1926) – статський радник. 

Член правління Всеросійського товариства цукровиробників, член 
обліково-позичкових комітетів Київської контори Держбанку, 
Волзько-Камського, Московського купецького, Петроградського між-
народного, Російського для зовнішньої торгівлі, Торгово-промислового 
та інших банків. Член-засновник Київського Товариства любителів 
природи. У 1920-ті був заступником керуючого Цукротрестом. – 28, 31.
ШИМАНОВСЬКИЙ Олександр Пилипович (1860-1918) – офталь-

молог. Приват-доцент Університету св. Володимира (з 1896), профе-
сор кафедри очних хвороб (з 1904), голова фізико-медичного товари-
ства. Член-засновник Київського Товариства любителів природи. – 27. 
ШКВИРЯ Марина Генадіївна (нар. 1982) – кандидат біологічних 

наук. Начальник відділу наукової роботи та міжнародного співробіт-
ництва Київського зоопарку з 2017 року. –  224, 231
ШМОРГУН Василь Макарович (нар. 1950) – ветеринарний лікар. 

Ветеринарний лікар Київського зоопарку (1978-94), заступник директора 
Інституту ветеринарної медицини (з 1994). Його дружина (1985) Олена 
Данилівна Радько (нар. 1944) – вчений зоотехнік. Екскурсовод (1969-70), 
завідуюча відділом птахів (з 1970) Київського зоопарку. – 150, 185.
ШТЕЙНБЕРГ Яків Аронович (1896-1982) – архітектор. Закінчив 

Київський художній інститут (1925). Будував у Харкові, Києві, 
Донецьку. – 140. 

УАЙЛЬД Оскар (1854-1900) – англійський письменник. – 206.
УШКАЛОВ Валерій Олександрович (нар. 1941) – інженер. Директор 

КП Універсал (2001-2014).  –  214, 215
ФАЛЬЦ-ФЕЙН Фрідріх Едуардович (1863-1920) – зоолог, знамени-

тий будівничий заповідника «Асканія-Нова». – 48-50, 63. 
ФЕТІН Володимир Олександрович (1925-1981) – режисер, заслуже-

ний діяч мистецтв РРФСР (1975). – 176.
ФОМІН Олександр Васильович (1869-1935) – ботанік. Академік АН 

УРСР (1921). Закінчив Московський університет (1893). Професор 
Київського університету (1914-27), директор Інституту ботаніки (з 
1931). – 38, 67.
ФРЕЙД Зігмунд (1856-1939) – австрійський лікар-психіатр і психо-

лог, засновник психоаналізу. – 190.
ХАГЕНБЕК (Гагенбек) Карл (1844-1913) – німецький підприємець, 

риботорговець, дресирувальник. Засновник Гамбурзького зоопарку 
(1907), де вперше використав вольєри для звірів. Автор книги «Про 
звірів та людей» (1908). – 75. 
ХАУСТОВ Павло Прокопович (1882-1949) – архітектор. Під його керів-

ництвом розроблені генплани кількох міст України. – 123.
ХАРЬКОВ Сергій Володимирович (нар. 1974) – еколог, мене-

джер-економіст, інженер. Координатор фан-зон «Євро 2012» у Києві 
та Харкові, координатор новорічно-різдв`яних ярмарків на Хрещатику 
(2011-13). Перший заступник генерального директора Київського зоо-
парку (з 2014).  – 223, 226, 231
ХРУЩОВ Микита Сергійович (1894-1971) – радянський державний 

і партійний діяч. Перший секретар ЦК КП(б)У (1939-1949), одночасно 
Голова Ради Міністрів УРСР (1944-47), перший секретар ЦК КПРС 
(1953-64), голова Ради Міністрів СРСР (1958-64). – 132, 134, 139, 142-144.
ЦИТОВИЧ Микола Мартиніанович (1861-1919) – дійсний стат-

ський радник. Доктор наук (1898), ректор університету св. Володимира 
(з 1905). – 31-33, 38, 47, 50, 52. 
ЧЕПЯКОВ Олег Капітонович (1934-?) – дресирувальник Київського 

зоопарку (1962-71), артист «Союздержцирку». – 177-179, 182.
ЧЕРНЯХІВСЬКИЙ Іван Семенович (?-1960-ті) – заступник директо-

ра та директор (1941) Київського зоопарку. – 117, 122, 126, 138-139.
ЧЕЧУЛІН Дмитро Миколайович (1901-1981) – російський архітек-

тор. Народний архітектор СРСР (1971), Герой соціалістичної праці 
(1976). Працював у Москві. – 141.
ЧИБІСОВ Никандр Євлампійович (1892-1959) – генерал-полков-

ник, Герой Радянського Союзу (1943). – 147. 
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ШУГАЙ Вадим Іванович (1973-2002) – фельдшер ветеринарної 
медицини. Працював у Київському зоопарку з 1992. – 212.
ШУЛЬКЕВИЧ Петро Євгенович – мешканець київської історичної 

місцевості Кожум’яки. Член-засновник Київського Товариства люби-
телів природи. – 33.
ШУММЕР А.А. – зоолог. Технічний директор зоопарку (1935). – 103, 104.
ЩЕРБАК Микола Миколайович (1927-1998) – доктор біологічних 

наук. Член-кореспондент НАН України (1992). – 150, 189.
ЯБЛОНОВСЬКИЙ Сергій Мелентійович – полковник, комендант 

залізничної станції Київ-І. – 50.
ЯКИМОВИЧ Яків Никифорович (1848-1908) – доктор медицини. 

Член-засновник Київського Товариства любителів природи. – 27. 

Умовні скорочення

ЦДІАКУ Центральний державний історичний архів України 
  в м. Києві
ЦДАВОВУ    Центральний державний архів вищих органів влади  

  України
ДАК  Державний архів м. Києва
ДАКО Державний архів Київської області
ІР НБУВ Інститут рукописів Національної бібліотеки України 

  ім. В. І. Вернадського
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