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ÐÎÇÌ²ÙÅÍÍß ÂÈÄÀÒÍÈÕ ÄÅÐÅÂ 
ÍÀ ÏËÀÍ² Ì²ÑÒÀ ÊÈªÂÀ

Ñòàðå ì³ñòî · Ñòàðûé ãîðîä · Old city

1. ЛИПА ПЕТРА МОГИЛИ · Липа Петра Могилы · Petro Mohyla's Linden
2. ЯСЕНИ В СОФIї КИїВСКIЙ · Ясени в Софии Киевской · Ash&trees in Kyiv's

Sophia
3. ШОВКОВИЦЯ ШЕВЧЕНКА В ЦБС НАН УКРАЇНИ · Шелковица Шевченко 

в ЦБС НАН Украины · Shevchenko's mulberry in Central Botanical Garden
4. ШОВКОВИЦЯ ШЕВЧЕНКА У ДВОРИКУ ЛІТЕРАТУРНО�МЕМОРІАЛЬНОГО

БУДИНКУ�МУЗЕЮ Т. ШЕВЧЕНКА · Шелковица Шевченко во дворике
литературно&мемориального дома&музея Т. Шевченко · Shevchenko's Mulberry
in Taras Shevchenko Literary and Memorial House

5. ЯСЕНИ БIЛЯ ЗАВОДУ «АРСЕНАЛ» НА ВУЛ. МОСКОВСЬКIЙ · Ясени у завода
«Арсенал» по ул. Московской, 2 · Ashes near the «Arsenal» plant, 2 Moscowska
str.

6. ЛИПА ФЕОДОСІЯ ПЕЧЕРСЬКОГО, ЛАВРА · Липа Феодосия Печерского,
Лавра · Theodosius's Linden, Lavra

7. П'ЯТЬ БIЛИХ ТОПОЛЬ, ВУЛ. ЩОРСА, 2 · Пять белых тополей, ул. Щорса,
2 · Five white poplars, 2 Schors str.

8. СТАРИЙ КЛЕН, ВУЛ. ЩОРСА, 2 · Старый клен, ул. Щорса, 2 · Old maple, 
2 Schorsa str.

9. СТАРОДАВНIЙ ДЕРЕН У СТАРОМУ МИТРОПОЛИЧОМУ САДУ У ЛАВРІ ·
Древний кизил в старом митрополичьем саду в Лавре · Ancient dogwood in the
old metropolitan garden, Lavra

10. СТАРОДАВНIЙ БУЗОК У ВИЗНАЧНОМУ САДУ БУЗКУ В ЦЕНТРАЛЬНОМУ
БОТАНІЧНОМУ САДУ НАН · Древняя сирень в знаменитом саду сирени, в
Центральном ботаническом саду НАН · Ancient lilac in National botanical garden
of National Academy of Sciences of Ukraine

11. КАШТАН ШЕВЧЕНКА, ВИДУБИЦЬКИЙ МОНАСТИР · Каштан Шевченко,
Выдубицкий монастырь · Shevchenko's Chestnut in Vidubitsky monastery

12. ДУБ КОЗЛОВСЬКОГО У БОТАНІЧНОМУ САДУ · Дуб Козловского 
в ботаническом саду · Kozlovsky's Oak, National botanical garden

13. ТОПОЛЯ У ГIДРОПАРКУ · Тополь в Гидропарке · Hydropark's Poplar
14. СОСНА НЕСТЕРОВА ВУЛ. МАЛИШКА, НАВПРОТИ БУДИНКУ № 21 · Сосна

Нестерова по ул. Малышко, напротив д. 21 · Nesterov's Pine, Malyshko str.,
across building № 21
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Ï³âí³÷í³ ë³ñè · Ñåâåðíûå ëåñà · Boreal forests

15. ДУБ БАЙ�БАЙ, ПУЩА�ВОДИЦЯ · Дуб Бай&Бай, Пуща&Водица · Bai&Bai
oak, Puscha&Voditsa

16. СТАРОДАВНIЙ ДУБ НА ТЕРИТОРІЇ ПОЛІКЛІНІКИ ГУ МВС, ВУЛ. ВИШГО�
РОДСЬКА, БУД. 85А · Древний дуб на территории больницы ГУ МВД 
ул. Вышгородская, 85а · Ancient Oak on the grounds of the police department
clinic,  85a Vishgorodska str.

17. ДУБИ I ЛИПИ В ПАРКУ «КИНЬ�ГРУСТЬ» ВУЛ. КОБЗАРСЬКА · Дубы 
и липы в парке «Кинь&Грусть», ул. Кобзарская 25 · Oaks and lindens of the 
«Kin' Grust'» park, 25 Kobzarska str.

18. ДУБ КРIСТЕРА НА ВУЛ. ОСИПОВСЬКОГО · Дуб Кристера на 
ул. Осиповского · Christer Oak, Osipovsky str.

19. ВІКОВІ БУКИ, КРІСТЕРОВА ГІРКА · Вековые буки, Кристерова горка ·
Centennial Beech trees, Christer Hill

20. ДУБ ШЕВЧЕНКА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА · Дуб Шевченко, 
ул. Вышгородская · Shevchenko's Oak, Vishgorodska str.

21. ДУБ БУЯЛА (ПЕНЬ), НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО�НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР (КОЛИШНЯ РЕСПУБЛІКАНСЬКА СТАНЦІЯ ЮННАТІВ) · Дуб Буяла (пень)
на территории Национального эколого&натуралистического центра (бывшая
Республиканская станция юннатов) · Buyal's Oak (tree stump), National
Ecological&Naturalistic Center

22. ЦАРСЬКИЙ ДУБ У ПУЩІ�ВОДИЦІ, ПЕРЕТИН ВУЛИЦІ ГАМАРНИКА і 2�Й
ЛІНІЇ · Царский дуб в Пуще&Водице, на пересечении ул. Гамарника и 2&й линии
· Tsar Oak, Puscha&Voditsa, intersection of Gamarnik str. and 2nd lane
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Çàõ³äí³ ïåðåäì³ñòÿ · Çàïàäíûå ïðåäìåñòüÿ · West

suburbs

23. МУЖНIЙ ДУБ У ДЕЛЕГАТСЬКОМУ ПРОВУЛКУ, 3/5 · Мужественный дуб
по Делегатскому пер., 3/5 · Fearless Oak, 3/5 Delegate lane

24. ПЛАТАН АКАДЕМIКА КАЩЕНКА, ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА · Платан академика
Кащенко, ул. Мельникова · Professor Kaschenko Sycamore, Melnikova str.

25. КИПАРИСОВИК СУХIНА, ВУЛ. ТИРАСПОЛЬСЬКА, 43/1 · Кипарисовик
Сухина, ул. Тираспольская 43/1 · Sukhin Cypress (Chamaecyparis), 
43/1 Tiraspolska str.

26. ДУБ СТЕЦЕНКА, САРАТОВСЬКА, 63 · Дуб Стеценко, ул. Саратовская, 63
· Stetsenko Oak, 63 Saratovska

27. ДВА ВIКОВИХ КЛЕНИ (КЛЕНИ ЯВОРНИЦЬКОГО) ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ,
73/1 · Два вековых клена (клены Яворницкого), пр. Победы 73/1 · Two cen&
tennial maples (Yavornitsky Maples), 73/1 Peremogy avenue

28. АКАЦIЯ БIЛА (РОБIНIЯ ЗВИЧАЙНА), ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 73А · Акация
белая (робиния обыкновенная), пр. Победы 73а · White Acacia — Locust
(Robinia pseudoacacia), 73a Peremogy Avenue

29. ДУБ�КРАСЕНЬ, ВУЛ. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА, 7 · Дуб&Красень, 
ул. Краснозаводская 7 · Krasen Oak, 7 Krasnozavodska str.

30. ДУБ НА СТАНЦIЇ «РУБЕЖIВСЬКА», ПАРК «НИВКИ» · Дуб на станции
«Рубежовская», парк «Нивки» · Oak in «Rubejovska» rail station, park «Nivki»

31. ДУБ БIЛЯ ЗАВОДУ «БIЛЬШОВИК» (ПРОХІДНА) · Дуб у завода
«Большевик» (проходная) · Oak near the «Bolshevik» plant (entry way)

32. ЧЕРЕШНЯ БУРДЗИНСЬКОГО, ЗООПАРК · Черешня Бурдзинского,
Зоопарк · Burdzinsky Cherry, The Zoo

33. ГIНКГО СIКОРСЬКОГО, КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ, МІЖ
КОРПУСАМИ № 1 ТА БУДИНКОМ КУЛЬТУРИ КПІ · Гинкго Сикорского на
территории Киевского политехнического университета, с южной стороны
между корпусом № 1 и № 2  по адресу пр. Победы, 37 · Sikorsky's Gingko,
Kyiv's Polytechnic University, between Building № 1 and House of Culture

34. ПЕРУНIВ ДУБ, ВУЛ. КУРСЬКА · Перунов дуб, ул. Курская · Perun Oak,
Kurska str.

35. ДУБ ФРОЛКIНА, ВУЛ. АНТОНОВА, 2/32, КОРП. 3 · Дуб Фролкина, 
ул. Антонова, 2/32, корп. 3 · Frolkin Oak, 2/32, building 3 Antonov str.

36. ПАРТИЗАНСЬКИЙ ДУБ, ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, 21 · Партизанский
дуб, ул. Краснопартизанская 21 · Partisan Oak, 21 Chervonopartizanska str.
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×óìàöüêèé øëÿõ · ×óìàöêèé øëÿõ · Chumak way

37. ДУБ ГРЮНЕВАЛЬДА · Дуб Грюневальда · Grunewald Oak
38. ЧАРIВНI ДУБИ, САНАТОРIЙ «ЖОВТЕНЬ» · Чаривные дубы, пансионат

Жовтень · Fairytale (Charivny) Oaks, «Zhovten'» sanatorium
39. ДУБ НА СИНIЙ ВОДI, ЗАТОКА ЖУКОВА ОСТРОВА · Дуб на Синей воде,

Жуков Остров · Oak on Blue water, Zhukov Island
40. ЧУМАЦЬКI ДУБИ ФЕОФАНІЇ · Чумацкие дубы Феофании · Chumatsky

Oaks
41. КАШТАН ПЕТРА МОГИЛИ, КИТАЄВО · Каштан Петра Могилы, Китаево ·

Chestnut of Petro Mohyla, Kitaevo
42. СОФОРА ЯПОНСЬКА, КИТАЇВСЬКА, 32 · Софора японская, 

ул. Китаевская 32 · Japanese Sophoras, 32 Kitaevska str.
43. ВIКОВИЙ ДУБ, ВУЛ. КАЩЕНКА · Вековой дуб, ул. Кащенко · Centennial

Oak, Kaschenko str. 
44. ДУБ З ДУПЛОМ, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА РОДИМЦЕВА, 60/1 · Дуб с дуплом, 

ул. Генерала Родимцева, д. 60/1 · Oak with a hollow, 60/1 General Rodimtsev str.
45. ДУБИ В БОТАНIЧНОМУ САДУ УНIВЕРСИТЕТУ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ,

ВУЛ. ГЕНЕРАЛА РОДИМЦЕВА, 19 · Дубы в ботсаду Университета
природопользования, ул. Генерала Родимцева, 19 · Oaks of the University 
of Land Management's botanical garden, 19 General Rodimtsev str.

46. ДУБ ТОТЛЕБЕНА, ПІВДЕННО�ЗАХІДНИЙ СХИЛ ЛИСОЇ ГОРИ · Дуб
Тотлебена в лесу на юго&западном склоне Лысой горы · Totleben Oak, South&
western side of Bold (Lysa) mountain

47. ОПОЛЧЕНСЬКИЙ ДУБ, СХІДНИЙ СХИЛ ЛИСОЇ ГОРИ · Ополченский дуб в
лесу на восточном склоне Лысой горы · Opolchensky Oak, eastern side of the
Bold Mountain

48. СТАРА ГРУША (ГРУША IВАЩЕНКА) В САДИКУ БІЛЯ ДОМУ №16 НА
ПРОСПЕКТІ НАУКИ · Старая груша (груша Иващенко) в садике возле дома 
№ 16 по пр. Науки · Old pear tree (Ivaschenko's Pear), Science Blvd (16 Prospect
Nauki)

49. ВЕЛИКА ЛИПА СИРОТИ, ВУЛ. САПЕРНО�СЛОБІДСЬКА, 22 · Большая
липа Сироты по ул. Саперно&Слободской, 22 · Syrota Big Linden, 22 Saperno&
Slobodska str.

50. ЛИПА СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА У ФЕОФАНІЇ, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 32
· Липа Святого Пантелеймона в Феофании (в районе ул. Заболотного, 32) ·
Linden of Saint Pantheleymon, Zabolotnogo str., 32, by the spring of 
St. Pantheleymon
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ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ

Гуляючи вулицями та парками Києва, не можна не відзначити безліч ста�
родавніх і величних дерев. Краса і сила цих природних монументів так само
формують унікальний дух і характер Києва, як архітектурні ансамблі вулиць,
музеї і храми. Київ може бути внесений до Книги рекордів Гіннеса як місто, 
в якому найбільше заповіданих стародавніх дерев — в цілому близько двохсот
п'ятдесяти. Як вони збереглися, переживши війни і пожежі, варварські рубки
лісів і масову забудову? Що вони означають для людей, які протягом століть
передавали один одному особливе до них ставлення? Як допомагають вони
сформувати вдумливий і етичний погляд на природу, котрий, безсумнівно, 
є найважливішою частиною цієї міської культури?

Ми спробуємо показати читачеві п'ятдесят самих чудових київських де�
рев�старожилів і місць зростання груп вікових дерев. Для зручності подоро�
жей і прогулянок по Києву — столиці стародавніх дерев — статті поділені на
чотири розділи. У першому вказані дерева Старого Міста, що мають
найбільшу історичну цінність, пов'язані із безліччю подій у житті старо�
давнього Києва. У другому розділі розташовані дерева північного пе�
редмістя Києва, останні хранителі древніх лісів. У третьому зібрані дерева
західної частині Києва — від парку Політехнічного інституту до стародавніх
дубів Святошина, знаменитого в старовину «святого лісу». У четвертому
розділі вказані дерева Голосіївського лісопарку, Видубичів, Кончі�Заспи.

Особливе ставлення до дерев у Києві здавна дозволяло їм виживати.
Але тільки зусиллями Київського еколого�культурного центру ця робота
набула системного характеру — близько двохсот дерев було взято під охо�
рону держави завдяки роботі КЕКЦ. Центр займається цією діяльністю вже
більше п'ятнадцяти років. Крім роботи по заповіданню, близько вісімдеся�
ти вікових київських дерев вилікувані фахівцями Центру, починаючи з
2004 року. Під лікуванням мається на увазі пломбування дупел, встанов�
лення підпор під похилений стовбур старого дерева або під важкі гілки.
Гілки деяких дерев�старожилів, щоб їх не ламав сильний вітер, були
скріплені капроновими канатами. Для всіх заповіданих дерев, Центром
було виготовлено і розміщено спеціальні охоронні знаки.

Ми сподіваємося, що знайомство з киянами�старожилами буде не тіль�
ки цікаво читачам, але й допоможе краще відчути споконвічний зв'язок
людини з природою, взаємний вплив, що перетворює міське середовище 
зі зручного місця проживання в культурний центр, наповнений духовністю
і повагою до природи.

Àâòîðè
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Ïðåäèñëîâèå

Гуляя по улицам и паркам Киева, нельзя не отметить множество древ�
них и величественных деревьев. Красота и сила этих природных монумен�
тов так же формируют уникальный дух и характер Киева, как архитектур�
ные ансамбли улиц, музеи и храмы. Киев может быть внесен в Книгу ре�
кордов Гиннесса как город, в котором больше всего заповеданных древних
деревьев — в общей сложности около двухсот пятидесяти. Как они сохра�
нились, пережив войны и пожары, варварские рубки лесов и массовую
застройку? Что они значат для людей, в течение столетий передававших
друг другу особое к ним отношение? Как помогают они сформировать
вдумчивый и этичный взгляд на природу, несомненно являющийся
важнейшей частью настоящей городской культуры?

Мы постараемся показать читателю пятьдесят самых замечательных ки�
евских деревьев�старожилов и мест произрастания групп вековых деревь�
ев. Для удобства путешествий и прогулок по Киеву — столице древних де�
ревьев — статьи разбиты на четыре раздела. В первом указаны деревья
Старого Города, имеющие наибольшую историческую ценность, и связан�
ные со множеством событий в жизни древнего Киева. Во втором разделе
помещены деревья северного предместья Киева, последние хранители
древних лесов. В третьем собраны деревья западной части Киева — от пар�
ка Политехнического института до древних дубов Святошина, знаменитого
в старину «святого леса». В четвертом разделе указаны деревья Голосеевс�
кого лесопарка, Выдубичей, Кончи�Заспы.

Особое отношение к деревьям в Киеве издавна позволяло им выжить.
Но только стараниями Киевского эколого�культурного центра эта работа
приобрела системный характер — около двухсот деревьев было взято под
охрану государства благодаря работе КЭКЦ. Центр занимается этой дея�
тельностью уже более пятнадцати лет. Помимо работы по заповеданию,
около восьмидесяти вековых киевских деревьев вылечены специалистами
Центра, начиная с 2004 года. Под лечением подразумевается пломбирова�
ние дупел, установка подпорок под покосившийся ствол старого дерева
или под тяжелые ветви. Ветви некоторых деревьев�старожилов, чтобы их
не ломал сильный ветер, были скреплены капроновыми канатами. Для всех
заповеданных деревьев Центром были изготовлены и развешаны специ�
альные охранные знаки.

Мы надеемся, что знакомство с киевлянами�старожилами будет не
только интересно читателям, но и поможет лучше почувствовать идущую
испокон веков связь человека с природой, взаимное влияние, превращаю�
щее городскую среду из удобного места жительства в культурный центр,
наполненный духовностью и уважением к природе.

Àâòîðû
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Foreword

As one strolls down the streets and parks of Kyiv, one can't help but notice
the multitude of old and stately trees. The beauty and majesty of these monu�
ments of nature are as crucial in the making of the unique atmosphere and
character of Kyiv as it's architectural street arrangements, it's museums and
cathedrals. Kyiv could hold the Guinness record as the city with the most ancient
trees entered into a conservation program — altogether there are around two
hundred and fifty at this time. How did they remain, surviving through wars and
fires, barbarian cutting down of forests, and massive real estate development?
What do they mean to people, who have passed on their special bond with them
through generations? What role do they play in developing in people a thought�
ful and ethical outlook on nature, which is undoubtedly an essential part of
present urban culture?

We will attempt to introduce the reader to fifty most distinguished Kyiv's
venerable trees, and to places where there are groves of centennial trees. 
The book is divided into four parts to facilitate strolls and explorations of Kyiv,
the capital of ancient trees. In the first part we describe trees of the Historic Old
Town of the highest historical value, that are intricately connected to multitudes
of events in the life of the Kyiv of old. In the second part, we visit the northern
outskirts of Kyiv, the last vestige of the ancient forests. In the third part we look
at  trees from the eastern part of Kyiv — from the Polytechnic Institute Park to
the venerable oaks of Sviatoshino, a place that was famous for its sacred forest
(«sviatoy les»). The fourth part introduces the trees of the Gholosiyiv Park,
Vydubichi and Koncha�Zaspa.  

Throughout history Kyiv's special relationship with its trees  has greatly con�
tributed to their survival. However, only through the efforts of Kyiv's
Ecological�Cultural Center, the conservation effort became focused and 
systemic — around two hundred trees have been put under national protection
as a result of the work done by KECC.  The Center has been active in conserva�
tion efforts for over fifteen years. Aside from work on tree conservation, since
2004 the Center's specialists have treated and cured around 80 centennial trees
of Kyiv. The treatment of trees includes filling the hallows and installation of
support beams to relieve weight from the leaning trunk or heavy branches of an
old tree.  In some cases old branches have to be reinforced with nylon ropes to
protect them from strong winds. The Center is also responsible for making and
installing special protection signs for all the trees that are on the conservation
program. 

We hope that getting to know Kyiv's elders will not only be interesting to our
readers, but will also help them to tap into the ancient bond between people
and nature, their intricate interconnection, which transforms urban life from
being simply a comfortable place to live into a center of culture, filled with 
spirituality and respect for nature. 

Authors

16



С.Л. ШНАЙДЕР, В.Е. БОРЕЙКО. 50 ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ КИЕВА

ÏÎÅÌÀ ÏÐÎ ÑÒÀÐÎÄÀÂÍI ÄÅÐÅÂÀ ÊÈªÂÀ

Корінні кияни пам'ятають зовсім інший Київ — місто їхнього щасливого
дитинства. Це про нього Роквел Кент написав у наче недалеких 60�х бук�
вально таке: «Багато у світі я бачив прекрасних парків, але ніколи ще не
зустрічав такого гарного парку, в якому б розташувалося таке красиве
місто». Очима своїх бабусь кияни напевно достеменно бачать і той Київ�
сад, який оспівали Валер'ян Підмогильний і Михайло Булгаков, назвавши
його велично і просто — Містом.

Ні�ні — кияни, на відміну від інших європейців, і донині можуть пишати�
ся кількістю зелених «га» на «душу» населення. Щоправда, такій арифме�
тиці прислужилися дивом уцілілі Голосіївський ліс та острови Дніпрової
заплави. Подейкують, що такі величезні лісові масиви у центрі великого
міста можна зустріти хіба що в Ріо�де�Жанейро. А от власне парк 
(у кентівському сенсі слова) сильно підупав. Від цього, звісно, найбільше
страждають ті «душі», які звикли бачити у вікні не самовдоволену
фізіономію сусіда з хмарочоса, утиснутого на місце знищеного скверу, 
а квітучу гілку акації чи каштана. Колись своє ставлення до проблеми вис�
ловив іще один класик — Антоніо Гауді, котрий переконував недолугих
архітекторів і можновладців, що звести будь�яку споруду людина здатна
хоч за два тижні, а ось виростити за такий час дерево здатний лише Бог. 
На жаль, сучасну київську владу такими аргументами не проймеш. А від неї
ж вимагається так мало — зберегти хоча б дане Києву Творцем… Між іншим,
про те, що Місто засноване у суцільному лісі, писав іще преподобний
Нестор Літописець. У якому саме? Ризикнемо припустити. Напевне, у дубо�
вому, грабовому і берестовому. А ще — у сосновому, ясеновому та липово�
му. Адже тут, на київських горах, Господньою рукою в один тугий вузол
зв'язано Північ і Південь, Схід і Захід, Полісся і Лісостеп. Звідси — первісне
багатство і розмаїття київської флори.

Тож пройдімо найбільшим у світі парком, доки він остаточно не опинився
у царині міфології. Пройдімо під склепінням цього напівзруйнованого Храму,
раз по раз торкаючись рукою поодиноких, іще не впалих колон — могутніх
стовбурів найстарших киян. А хто схоче почути серце зеленого Міста, нехай
щільніше притискається вухом до шорсткої кори. Воно ще б'ється…

Пальма першості однозначно належить дубові. На жаль, у столиці
України, на відміну від багатьох інших столиць і провінційних міст світу, не
заведено шанувати своїх патріархів. А табличка «Пам'ятка природи»
зустрічається на київських деревах не часто.
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Бо інакше з'ясувалося б, що Київ — абсолютний чемпіон світу за
кількістю вікових дубів. Схиліться в поклоні, Йорк і Полтава! Колись у
юнацтві мій знайомий особисто спробував полічити цих велетнів та збився
на другій сотні. Ще одна нещодавня спроба виявилася трохи успішнішою.
Втім, не через його старанність — просто старих дубів у Місті катастрофічне
меншає. Мало того, що вони гинуть від шкідників — переважно дубової
молі, з якою в незалежній Україні ніхто й не думає боротися, так ще й виру�
буються. Вирубуються всюди — у Політехнічному парку і Голосіївському лісі,
на вуличках Шулявки і Жуковому острові. А колись дуби у Києві саджали.
За тисячі кількасотлітніх красенів кияни мають красно дякувати митрополи�
там Київським — святому Петру Могилі (17 століття) і Рафаїлу Заборовсько�
му (18 століття). Саме цих видатних святителів і будівничих можна з повним
правом назвати і найпершими природоохоронцями столиці. Проте й вони
мали перед очима гідні зразки для наслідування: найбільший і най�
давніший київський дуб височить на непоказній вуличці між Куренівкою 
та Вітряними Горами вже понад сімсот років!

І все ж ботаніки схиляються до думки, що найповажнішого віку досягли
не кияни, а киянки. Йдеться про дві київські липи, одна з яких зростає 
на Старокиївській горі біля фундаментів Десятинної церкви, а друга — на
Дальніх печерах Києво�Печерської лаври. І хоча благочестивий переказ
пов'язує першу з них так само зі святим Петром Могилою, котрий буцімто
посадив її 1635�го року на честь відновлення зруйнованого монголами хра�
му, існує переказ іще благочестивіший. Лаврську липу здавна величають
Феодосіївською, за ім'ям світоча українського чернецтва, співзасновника
головного українського монастиря — преподобного Феодосія Печерського
(11 століття). Що ж� на всіх середньовічних малюнках ці липи виглядають
уже доволі старими, причому лаврська — навіть трохи могутнішою за
«десятинну». Може, ці дерева й справді пережили і плюндрування Києва
суздальською ордою Андрія Боголюбського (1169), і татарський погром
Батия (1241), й інші лихоліття, яких не бракувало в київській історії…

Значно менше, ніж липам, пощастило берестам. Донедавна сотні віко�
вих в'язів кучерявились і на київських схилах, і в парках, і просто на вули�
цях старих кварталів. Але підступна «голландська» хвороба берестів, підси�
лена автомобільними газами та сокирами вандалів, виявилася дужчою за
ці прекрасні дерева, які донедавна так урізноманітнювали осінню палітру
Міста своїми густими барвами — від темно�пурпурової до яскраво�лимон�
ної. Про трьохсотлітній в'яз на Володимирській гірці дотепер пишуть у
путівниках, не відаючи гіркої правди: на його місці — пустка, якої не запов�
нять навіть бірюзові київські небеса… Тож поспішайте бачити — два останні
столітні берести ще прикрашають схили під Іонівським монастирем у Цент�
ральному ботанічному саду, а один досихає у парку Політеху… Натомість
ясенам (двох видів), теж київським тубільцям, ведеться непогано. Найс�
тарший з них, мало не трьохсотлітній ясен зелений, стоїть біля колишнього
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будинку генерал�губернатора на Печерську. Двійко старезних ясенів зви�
чайних заховались у Лабораторному провулку та на вулиці Смоленській. 
І хоча розпускаються вони досить пізно, восени надолужують усе з надлиш�
ком: таким щирим золотом не може похвалитися жодне інше дерево.

Справжнього «деревного» буму Київ зазнав у 19 столітті. Саме тоді тут із
комфортом оселилися бажані гості, котрі з часом так освоїлися на новому
місці, що потрапили і в народні пісні, й у міські романси, і навіть… у ра�
дянську символіку. Тополі, акації, каштани, які ми любимо усім серцем!

Так�так, такі звичні, рідні, прекрасні — усі вони чужинці на київських
горбах. Не менші чужинці, ніж перший і передостанній бразильський імпе�
ратор Педру І, котрий під час свого візиту в «Матір міст руських» мав змогу
милуватися з вікон університету святого Володимира щойно висадженими
на новому бульварі пірамідальними італійськими топольками. Гуляв під
ними і молодий Шевченко, чиє ім'я тепер носить славетний бульвар. Адже
саме на 30�40�ві роки 19 століття припадає бум цих дивовижних дерев. 
Тополі висаджувалися буквально всюди. Певно, свою роль тут відіграв
їхній стрункий силует, що імпонував мешканцям Другого Єрусалима 
(як здавна величали Київ) своєю схожістю з кипарисом — мешканцем Єру�
салима. А найперша тополина алея була розбита перед Кловським пала�
цом на Липках, котрі, до речі, стали Липками на півстоліття пізніше. Це ста�
лося майже одразу по тому, як Станіслав Потоцький наприкінці 13�го
століття розпочав в Україні продаж перших саджанців тендітної італійки.
Відтак не варто плутати пірамідальну тополю з місцевими родичами — осо�
кором чорним (два гіганти — 30�40 метрів заввишки! — ростуть біля у Гідро�
парку та у Політехнічному парку) й тополею білою, або сріблястою,
найбільші екземпляри якої збереглись у Марийському парку та на вулиці
Госпітальній.

Найперші київські каштани, вивезені українськими ченцями з Валахії
(територія нинішньої Румунії) понад триста років тому і посаджені у кількох
київських монастирях, донині тішать око своїми розлогими, як шатра
східних володарів, кронами. Найдавніший з них, 350�літній велетень, теж
пов'язаний з ім'ям святителя Петра Могили, прикрашає вхід до Китаївської
пустині.

Проте найпопулярніша київська легенда про каштани пов'язана не з мо�
нахами, а з іще одним імператором — Миколою І. Мовляв, якось у 1842 році
генерал�губернатор Бібіков захотів приємно здивувати чергового Романо�
ва. Тож і розпорядився напередодні «височайшого» візиту лише за одну ніч
змінити на згаданому бульварі геть усі модні тополі на ще модніші каштани.
На жаль, цар�батюшка не оцінив вірнопідданських почуттів, наказавши усі
ті каштани зрубати і нічого, крім тополь, у Києві не саджати. Може, кашта�
нофобія Миколи І була якось пов'язана з повстанням на Сенатській площі?
Адже перша масова посадка цих дерев у Києві відбулася якраз у вікопом�
ному 1825�му. І все ж у боротьбі із самодержавством каштани досягли знач�
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но більших успіхів, ніж декабристи, котрі, як той казав, тільки розбуркали
Герцена. Недарма навіть у декорі модернових київських будинків початку
XX століття так часто зустрічається мотив лапатого листя з колючими «їжач�
ками» плодів.

Дуже шкода, що останнім часом і каштани діймає якась загадкова хво�
роба, через неї листя на деревах мерхне і осипається задовго до настання
осені. Потрібна швидка допомога! А поки що на київських вулицях усе ще
красуються три види цих південноєвропейських приходьків: каштан кінсь�
кий звичайний, або гіркокаштан, каштан голий і каштан м'ясо�червоний.
Останній — гібрид, чиї суцвіття значно симпатичніші за назву. До речі, коні
у назві «правильного» каштана все�таки винні: «рубці» на гілках дерева
справді віддалено нагадують копита. А квітує цей улюбленець київської
публіки у квітні�травні. Квітує так, що не видно листя — мовби засвічує свої
свічки для Бога, Котрий лагідно позирає на великодній Київ…

Позмагатися з каштаном у пишноцвітті може хіба що біла акація, вона ж
— робінія звичайна. На початку розкішного київського літа, просто як у
відомій пісні, над зеленим морем схилів встає прибій — ні, цунамі невимов�
них пахощів, від яких божеволіють не лише закохані та прихильники старо�
винних романсів, а й затяті урбаністи! У всьому винні білі кетяги цієї неви�
багливої американки, якій дай лиш волю — заполонить увесь світ. Тому й
рубають її безжально, а вона все росте і квітне у своєму улюбленому Місті
— вже майже двісті років, про які нагадує найдавніша акація Києва біля
Покровської церкви на Вітряних Горах…

Çåëåíà ìîçà¿êà
Зазвичай храми тримаються на стовпах. Проте цього замало. Адже без

оздоблення — мозаїк чи фресок� вони неповні, недовершені. На щастя, 
у зеленому Храмі Києва ще не всі образи спаплюжено.

Причому тут в одну дивовижну ікону злилися й екзотичні заморські по�
роди, і свої, рідні, але не типові для Києва дерева. Взяти, наприклад, зви�
чайнісіньку ялину європейську. Ну що в ній особливого? Але той, хто впер�
ше опиниться біля головного та хімічного корпусів Політехнічного інституту,
зрозуміє, як має виглядати Древо у повному розквіті сил. Такої краси і по�
туги годі шукати деінде! Взагалі, парк КПІ нагадує справжній острів зелених
скарбів — і забутих, і взагалі незнаних. Найголовніший з них — 110�літнє де�
рево гінкго. Це один із найбільших екземплярів у всій Україні, не кажучи
про Київ. Свого часу для збереження цього сучасника динозаврів професо�
ри та студенти Політеху змусили будівельників викривити дорогу між 
навчальними корпусами. Сумніваюся, що зараз би у них пройшов такий
«номер»…[Неподалік від гінкго тулиться до жовтої цегляної стіни найстарше
в Києві дерево лапини — з гігантськими зеленими сережками (спочатку це
квіти, а потім і плоди). Поруч із «китайцями» чудово уживаються й
«північноамериканці» — бундук канадський та гледичія звичайна. А чого
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вартий один із найбільших у Місті буків, який заховався у затишному зака�
пелку внутрішнього двору головного корпусу! На жаль, він теж давно пот�
ребує лікування… Пишається парк і двома деревами каркасу західного —
усього їх у Києві «аж» чотири штуки, одне з яких несподівано віднайшлося
на людному перехресті біля Оперного театру. А в іншому куточку Печерсь�
ка, на садибі Національної спілки письменників України, ростуть іще одні
київські раритети — італійські береки. Тут, біля колишнього будинку Лева
Бродського, їх збереглося п'ятеро. Попри поважний вік, дерева мають
чудовий вигляд і рясно плодоносять.

Київські платани — дерева привілейовані. Адже, крім Центрального
ботсаду й зоопарку, пересічні мешканці можуть побачити їх хіба що на Те�
ремках, у дворику на вулиці Заболотного. Бо найбільший у Місті платан
академіка Кащенка (східний, або чинара), якому 130 років, добре захова�
ний біля гуртожитку Інституту міжнародних відносин. Це єдине вціліле де�
рево зі створеного згаданим академіком у 1870�х Акліматизаційного саду.
Проте найнадійніше охороняються платани 1947 року народження у дворі
Київради, куди простим смертним — зась. Утім, можливо, цих дерев там
уже й немає: нинішні народні обранці — прагматичні, як двірники, і не
люблять, коли затінку мало, а листя багато… Добре, що вони не знають про
групу 150�літніх софор японських неподалік від храму святого Серафима
Саровського у Китаївській пустині, у яких багато не тільки листя, а й медо�
носного цвіту. Ох і дзвінко гудуть на них бджоли, вплітаючись у вранішній
благовіст…

А на схилах, де колись був сад Видубицького монастиря, і досі жевріє
життя у першій із завезених у Велику Україну шовковиць. І хоча вона носить
горде ім'я Тараса Шевченка, півтисячолітнє дерево пам'ятає й багатьох
інших поетів та киян. Геніальних і не дуже — але із неодмінною музикою в
душі.

Хто знає, може, й поетами кияни стають лише у затінку таких дерев, чиє
«коріння до сердець, верхів'я до небес»?

Ïðîòî³ºðåé Àíäð³é ÂËÀÑÅÍÊÎ, 
íàñòîÿòåëü õðàìó ñâÿòîãî àðõèñòðàòèãà Ìèõà¿ëà 

â ìóçå¿ ïðîñòî íåáà â Ïèðîãîâ³
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1. ËÈÏÀ ÏÅÒÐÀ ÌÎÃÈËÈ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Ñòàðîêè¿âñüêà Ãîðà,
ïî÷àòîê Àíäð³¿âñüêîãî óçâîçó, ì³æ æèòëîâèì
áóäèíêîì (âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 4) ³ ôóíäàìåí-
òîì Äåñÿòèííî¿ öåðêâè.

ÂIÊ: á³ëüøå 350 ðîê³â.

Липа Петра Могили — одне із самих легендарних і знаменитих
старовинних дерев Києва. Покоління киян знають це величне дере�
во, з обхватом стовбура понад 5,5 метрів і висотою близько 
10 метрів. За легендою, дерево посаджено митрополитом Петром
Могилою, видатним реформатором, котрий повернув Києву звання
центру освіти. Місце, де росте липа, теж обрано не випадково — де�
рево посаджено біля руїн Десятинного храму, розкопками і віднов�
ленням якого займався митрополит, який побудував поруч неве�
личку каплицю. Саме на цьому місці, в XI столітті при Десятинній
церкві діяла перша школа на Русі, про яку згадує в «Повісті минулих
літ» Нестор Літописець: «... Князь Володимир Святославович став у
знатних людей дітей збирати і віддавати їх на вчення книжне ...». 
Чи можна створити кращий пам'ятник просвіті та наступності куль�
турних традицій, ніж жива древня липа? І, тим не менше, до кінця
XX століття дерево знаходилося в гнітючому стані. Незважаючи на
те, що в 1972 році липа була взята під охорону як ботанічна пам'ятка
природи, ставлення до дерева було, відверто кажучи, вар�
варським — земля навколо стовбура була витоптана, гілки вкриті
сміттям і зав'язані стрічками «на пам'ять». Коли в 2007 р. Київським
еколого�культурним центром, за матеріальної підтримки жур�
налістки каналу «1+1» Л. Согоди�Островської, було проведено ліку�
вання дерева, з дупел було вивезено кілька мішків сміття. У 2008 р.
біля дерева було встановлено чавунну огорожу. У 2012 р. Київським
еколого�культурним центром на дереві було встановлено охорон�
ний знак.



С.Л. ШНАЙДЕР, В.Є. БОРЕЙКО. 50 ВИДАТНИХ ДЕРЕВ КИЄВА24

1



С.Л. ШНАЙДЕР, В.Е. БОРЕЙКО. 50 ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ КИЕВА

1. Ëèïà Ïåòðà Ìîãèëû

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Ñòàðîêèåâñêàÿ Ãîðà, íà÷àëî Àíä-
ðååâñêîãî ñïóñêà, ìåæäó æèëûì äîìîì (óë. Âëàäèìèðñ-
êàÿ, 4) è ôóíäàìåíòîì Äåñÿòèííîé öåðêâè

ÂÎÇÐÀÑÒ: áîëåå 350 ëåò

Липа Петра Могилы — одно из самых легендарных и знаменитых
старых деревьев Киева. Поколения киевлян знают это величествен�
ное дерево, с обхватом ствола более 5,5 метров и высотой около 
10 метров. По легенде, дерево посажено митрополитом Петром
Могилой, выдающимся реформатором, вернувшим Киеву звание
центра просвещения. И место, где растет липа, тоже выбрано не
случайно — дерево посажено возле руин Десятинного храма,
раскопками и восстановлением которого занимался митрополит,
построивший рядом небольшую часовню. Именно на этом месте в
XI веке действовала при Десятинной церкви первая школа на Руси,
о которой упоминает в «Повести временных лет» Нестор Летописец:
«…Князь Владимир Святославович стал у знатных людей детей
собирать и отдавать их на учение книжное…». Можно ли создать
лучший памятник просвещению и преемственности культурных тра�
диций, чем живая древняя липа? И, тем не менее, к концу XX века
дерево находилось в удручающем состоянии. Несмотря на то, что в
1972 году липа была взята под охрану как ботанический памятник
природы, отношение к дереву было, откровенно говоря, варварс�
ким — земля вокруг ствола была вытоптана, ветви покрыты мусором
и повязаны лентами «на память». Когда в 2007 г. Киевским эколого�
культурным центром, при материальной поддержке журналистки
канала «1+1» Л. Согоды�Островской, было проведено лечение де�
рева, из дупел было вывезено несколько мешков мусора. В 2008 г.
возле дерева было поставлено чугунное ограждение. В 2012 г.
Киевским эколого�культурным центром на дереве установлен
охранный знак. 
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1. Petro Mohyla's Linden

LOCATION: Starokyievska (Old Kyiv) Mountain,
beginning of Andriyivsky Uzviz, between residen-
tial house (4 Volodymyrska) and foundation 
of Desyatinna Church 

AGE: over 350 years

Petro Mohyla's Linden is one of Kyiv's most legendary and famous
old trees. Generations of Kyiv's natives know this stately tree that
stands around 10 meters tall, its girth being over 5.5 meters. According
to the legend the tree was planted by the metropolitan Petro Mohyla, a
distinguished reformer, who reestablished Kyiv's reputation as a center
of enlightenment. Even the place where the linden grows was not cho�
sen by chance — the tree was planted near a little chapel, being built by
the metropolitan, close to the ruins of Desyatinna Church, the ruins that
he was unearthing and rebuilding.  The very first school in Kyiv Rus' was
attached to the Desyatinna Church, and operated in precisely that spot
in XIth century.  The school was mentioned in the Primary Chronicle by
Nestor the Chronicler: «…Duke Vladimir Sviatoslavovich gathered the
children of nobles and sent them into book studying...». Is there a more
fitting monument to the enlightenment and continuity of cultural tradi�
tions, than the live, ancient linden? Yet, by the end of the XX century
the tree was in a desperate state. Despite the fact that the tree has been
under conservation since 1972 as a botanical monument of nature, the
treatment of the tree was, quite frankly, barbarian — soil around the
trunk was trampled, branches were covered in garbage and tied with
«memory» ribbons.  When in 2007 Kyiv's Ecological�Cultural Center,
with financial support of L. Sogoda�Ostrovskaya, the journalist of the
channel «1+1», treated the tree, they removed from its hallows several
garbage bags full of trash. In 2008 the tree was encircled by a cast iron
barrier.  In 2012 Kyiv's Ecological�Cultural Center installed a plaque iden�
tifying the tree as a protected monument of nature. 

26



27С.Л. ШНАЙДЕР, В.Е. БОРЕЙКО. 50 ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ КИЕВА

2. ßÑÅÍÈ Â ÑÎÔI¯ ÊÈ¯ÂÑÜÊIÉ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Íàö³îíàëüíèé 
çàïîâ³äíèê «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà», ï³âí³÷íà ñòîðîíà
ñîáîðó

ÂIÊ: áëèçüêî 200 ðîê³â

Ансамбль Софійського Собору нині сприймаєть�
ся на диво цілісним, як єдиний витвір мистецтва.

Здається, що все в ньому — і сам собор, і численні монастирські спору�
ди навколо нього підпорядковуються єдиному задуму творців, хоча
час їх будівництва розділяють сторіччя. До цих пір ведуться наукові су�
перечки не тільки про час побудови собору в XI столітті (що надзви�
чайно важливо для розуміння історіографії України), а й про внутрішні
кордони монастирських подвір'їв. На території Софійського за�
повідника ростуть два величезних ясени, які сміливо можна назвати
самими великими і старими ясенами Києва. Обхват стовбура цих ве�
личезних дерев сягає 3,90 метрів і 3,80 метрів, висота 25 метрів, вік —
близько 200 років. Ясени становлять цінність не тільки завдяки своїй
красі і давнині. Вони можуть допомогти в дослідженнях планування
Софійського заповідника. За припущенням дослідників, ці дерева зна�
ходяться прямо на межі монастирських подвір'їв з північного боку со�
бору. Крім самого собору, колись оточеного муром, можна виділити
ще три обійстя, забудованих значно пізніше: південне, де знаходяться
трапезна, господарський двір і консисторія (хлібня); західне з митро�
поличим будинком і північне, де знаходиться Софійська бурса.
Місцезнаходження стародавнього муру навколо собору достовірно
відомо тільки на західній і південній ділянках. Про північну сторону
відомо, що в XVIII столітті між собором і бурсою знаходилися госпо�
дарські будівлі (можливо, дров'яні сараї). Як збереглися древні ясени?
Ці дерева часто виростають самосівом. Можливо, вони виросли і не
були знищені саме завдяки своєму місцю розташування — вони росли,
захищені господарськими будівлями, прямо на межі між подвір'ям
Софійського собору і бурси, очевидно, на місці древнього муру. Ко�
жен метр простору на території Софійського заповідника зберігає
таємниці, що чекають своєї розгадки, і стародавні ясени — хранителі
однієї з них. У 2008 році дерева отримали статус ботанічних пам'яток
природи, за ініціативи Київського еколого�культурного центру та за
підтримки керівництва заповідника «Софія Київська».
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2. ßñåíè â Ñîôèè Êèåâñêîé

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Íàöèîíàëüíûé çàïîâåäíèê «Ñîôèÿ
Êèåâñêàÿ», ñåâåðíàÿ ñòîðîíà ñîáîðà

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 200 ëåò

Ансамбль Софийского Собора ныне воспринимается удивительно
целостно, как единое произведение искусства. Кажется, что все в нем
— и сам собор, и многочисленные монастырские здания вокруг него,
подчиняются единому замыслу создателей, хотя время их строитель�
ства разделяют столетия. До сих пор ведутся научные споры не только
о времени постройки собора в XI веке (что чрезвычайно важно для по�
нимания историографии Украины), но и о внутренних границах мо�
настырских подворий. На территории Софийского заповедника растут
два огромных ясеня, которые смело можно назвать самыми больши�
ми и старыми ясенями Киева. Обхват ствола этих огромных деревьев
достигает 3,90 метров и 3,80 метров, высота 25 метров, возраст —
около 200 лет. Ясени представляют ценность не только благодаря сво�
ей красоте и древности. Они могут помочь в исследованиях плани�
ровки Софийского заповедника. По предположению исследователей,
эти деревья находятся прямо на меже монастырских подворий с се�
верной стороны собора. Помимо самого собора, когда�то окруженно�
го стеной, можно выделить еще три подворья, застраиваемых значи�
тельно позднее: южное, где находятся трапезная, хозяйственный двор
и консистория (хлебня); западное, с митрополичьим домом, и север�
ное, где находится Софийская бурса. Местонахождение древней сте�
ны вокруг собора достоверно известно только на западном и южном
участках. О северной стороне известно, что в XVIII веке между собо�
ром и бурсой находились хозяйственные постройки (возможно, дро�
вяные сараи). Как сохранились древние ясени? Эти деревья зачастую
вырастают самосевом. Возможно, они выросли и не были уничтожены
именно благодаря своему местоположению — они выросли, защи�
щенные хозяйственными постройками, прямо на меже между под�
ворьем Софийского собора и бурсы, вероятно, на месте древней сте�
ны. Каждый метр пространства на территории Софийского заповед�
ника хранит тайны, ждущие своей разгадки, и древние ясени — храни�
тели одной из них. В 2008 году деревья получили статус ботанических
памятников природы, по инициативе Киевского эколого�культурного
центра и при поддержке руководства заповедника «София Киевская».
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2. Ash-trees in Kyiv's Sophia

LOCATION: The National Sanctuary Complex
«Sophia of Kyiv», north side of the cathedral. 

AGE: around 200 years

The ensemble of Sophia's Cathedral looks surprisingly
cohesive, as one piece of art.  It seems that all of it — the cathedral itself,
and many monastery buildings surrounding it, altogether obey the ultimate
meaning of its creators, even though the time of their construction was
separated by centuries.  There is still no consensus among scientists, not just
about the time of construction of the cathedral in XI century (which is cru�
cial for  understanding the historiography of Ukraine), but even the location
of the internal boundaries of the monastery grounds remains disputed.
There, on the grounds of the Sophia Cathedral's sanctuary, grow two huge
ash�trees, which can safely be named the biggest and the oldest ashes in
Kyiv. The girth of these giants reaches 3.90 meters and 3.80 meters, with
the height of 25 meters, they are around 200 years old.  These ashes are
valuable not just because they are beautiful and ancient.  They can help in
analyzing the plan of the Sophia Cathedral sanctuary.  Some investigators
hypothesize that these trees are located right on the border of the ancient
monastery grounds to  the north side of the cathedral.  Aside from the main
cathedral, surrounded by the cathedral wall, one can identify three more
areas, built at a much later time: south wing, where there was a refectory,
inner yard and consistory (bread room); west wing, where the metropoli�
tan's house was situated, and north wing, location of Sophia's Bursa (sem�
inary).  The exact location of the ancient wall is only confirmed for the
western and the southern boundaries. What is known about the north side
is that in XVIII century between the cathedral and the Bursa there were util�
ity buildings (possibly firewood shacks).  How did the ash trees survive?
Ashes often grow by self�propagation. Perhaps they grew and were not
destroyed precisely because of their location — they grew, protected by the
utility buildings, right on the border between the cathedral and the Bursa
where the ancient wall was. Every inch of the Sophia reserve space is hiding
mysteries waiting to be revealed, and the ancient ashes are the guardians of
one of those mysteries. In 2008, under the initiative of Kyiv Ecological�
Cultural Center and with support of the management of the National
Sanctuary Complex «Sophia of Kyiv», the trees obtained protection as
botanical monuments of nature.
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3. ØÎÂÊÎÂÈÖß ØÅÂ×ÅÍÊÀ 
Â ÖÁÑ ÍÀÍ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Íàö³îíàëüíèé 
Áîòàí³÷íèé ñàä ³ì. Ì.Ì. Ãðèøêî, àëåÿ 
äî Âèäóáèöüêîãî ìîíàñòèðÿ

ÂIÊ: 150-200 ðîê³â

Меморіальне дерево, пов'язане з ім'ям Т.Г. Шевченко. Висота
шовковиці — 10 метрів, обхват стовбура — 3,40 метрів. Шовковиця
росте в Центральному ботанічному саду, ліворуч на алеї, біля спус�
ку до Видубицького монастиря. За переказами, її вік становить на�
багато більше, і посаджена вона нібито ченцями Видубицького мо�
настиря з насіння, привезеного ними під час паломництва до Се�
редньої Азії. Нібито пізніше від цієї шовковиці пішли всі шовковиці,
котрі ростуть в Україні. Розповідають, що Тарас Шевченко зробив
декілька замальовок цього дерева, коли відвідував Видубицький
монастир. У 2010 році, за ініціативи Київського еколого�культурно�
го центру, дерево отримало статус ботанічної пам'ятки природи. 
У 2012 р. шовковицю було вилікувано фахівцями Київського еколого�
культурного центру за фінансової підтримки киянина А. Козлова.

3. Øåëêîâèöà Øåâ÷åíêî 

â ÖÁÑ ÍÀÍ Óêðàèíû

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Íàöèîíàëüíûé 
Áîòàíè÷åñêèé ñàä èì. Í.Í. Ãðèøêî, 
àëëåÿ ê Âûäóáèöêîìó ìîíàñòûðþ

ÂÎÇÐÀÑÒ: 150-200 ëåò

Мемориальное дерево, связано с именем Т.Г. Шевченко. Высота
шелковицы — 10 метров, обхват ствола — 3,40 метров. Шелковица
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растет в Центральном ботаническом саду, слева по аллее, при спус�
ке к Выдубицкому монастырю. По преданию, ее возраст гораздо
больше, и посажена она якобы монахами Выдубицкого монастыря
из семян, привезенных ими из паломничества по Средней Азии.
Якобы позднее от этой шелковицы пошли все шелковицы, растущие
в Украине. Возможно, его видел Тарас Шевченко при посещении
Выдубицкого монастыря. В 2010 году, по инициативе Киевского
эколого�культурного центра, дерево получило статус ботаническо�
го памятника природы. В 2012 г. шелковица была вылечена специа�
листами Киевского эколого�культурного центра при финансовой
поддержке киевлянина А. Козлова.

3. Shevchenko's mulberry in Central Botanical

Garden of National Academy of Sciences 

of Ukraine

LOCATION: National Botanical Garden named after 
N.N. Grishko, the alley, leading to the Vidubitsky Monastery

AGE: 150-200 years

This memorial tree is connected with the name of the great
Ukrainian poet Taras Shevchenko. The mulberry's height is 10 meters
and its girth is 3.4 meters. The mulberry is growing in the central botan�
ical garden, on the left side of the alley, descending to the Vidubitsky
monastery. According to the legend, the tree is actually much older, and
was planted by the monks of the Vidubitsky monastery, who brought
mulberry seeds from their pilgrimage to the Middle East.  The story goes
that all Ukrainian mulberry trees come from this tree. It is possible that
Taras Shevchenko saw this very tree when he visited Vidubitsky
monastery. In 2010 under the initiative of Kyiv's Ecological�Cultural
Center, the tree received protection as a botanical monument of nature.
In 2012 the mulberry was treated and cured by the specialists of the
KECC with financial support of Kyiv's native A. Kozlov.
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4. ØÎÂÊÎÂÈÖß ØÅÂ×ÅÍÊÀ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: ïðîâóëîê Øåâ÷åíêà, 8à, 
Ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíèé áóäèíîê-ìóçåé Ò.Ã. Øåâ÷åíêà

ÂIÊ: 150-200 ðîê³â

Перевісище в X столітті, Козине Болото в XV — ця місцевість тіль�
ки на початку XIX століття почала забудовуватися невеличкими ти�
повими садибами, коли, згідно з новим генеральним планом
Києва, центр міста почав переміщатися ближче до сучасного Хре�
щатика. Що потрібно людині, яка живе творчістю, для вибору свого
будинку і майстерні? Світла мансарда для занять живописом, вікна
у вишневий сад, приглушені звуки стародавнього Міста яке розки�
нулося неподалік, дзвони Софійського собору. У 1846 році Тарас
Шевченко вибрав кімнату в цьому будинку не випадково — це
унікальне місце для життя і творчості. Дивно, що через півтора
століття, цей будинок залишився таким, як і колись — з останнім у
старій частині Києва справжнім садом біля стін старосвітської сади�
би. Й шовковиця, яка бачила Кобзаря — безумовна домінанта цього
саду. Обхват цієї старої шовковиці — 3,30 метра, висота 10 метрів.
Останні десятиліття під впливом погіршення екології, висотної забу�
дови, меморіальне дерево знаходилося в жалюгідному, по суті, пе�
редсмертному стані. У 2010 році, за фінансової підтримки народно�
го депутата України М. Томенка та київського ентузіаста, великого
захисника стародавніх дерев А. Козлова, величезне дупло в шовко�
виці було опломбовано, і під дерево встановлена опора. Статус
ботанічної пам'ятки природи, за ініціативи Київського еколого�
культурного центру та дирекції літературно�меморіального будин�
ку�музею Т. Шевченка в Києві, дерево отримало в 2011 р.
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4. Øåëêîâèöà Øåâ÷åíêî

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: ïåðåóëîê Øåâ÷åíêî, 8à,
Ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüíûé äîì-ìóçåé 
Ò.Ã. Øåâ÷åíêî 

ÂÎÇÐÀÑÒ:  150-200 ëåò

Перевесище в X веке, Козье Болото в XV — эта местность только
в начале XIX века стала застраиваться небольшими типовыми
усадьбами, когда, согласно новому генеральному плану Киева,
центр города стал перемещаться к современному Крещатику. 
Что нужно человеку, живущему творчеством, для выбора своего
дома и мастерской? Светлая мансарда для занятий живописью, ок�
на в вишневый сад, приглушенные звуки раскинувшегося вокруг
древнего Города, колокольный звон Софийского собора. В 1846 го�
ду Тарас Шевченко выбрал комнату в этом доме не случайно — это
уникальное место для жизни и творчества. Удивительно, что по
прошествии полутора сотен лет, этот дом остался прежним — с пос�
ледним в старой части Киева настоящим садом у стен старосветской
усадьбы. И шелковица, видевшая Кобзаря — безусловная доминан�
та этого сада.  Обхват этой старой шелковицы — 3,30 метра, высота
10 метров. Последние десятилетия под воздействием ухудшающей�
ся экологии, высотной застройки, мемориальное дерево находи�
лось в плачевном, по сути, предсмертном состоянии. В 2010 году,
при финансовой поддержке народного депутата Украины Н. Томен�
ко и киевского энтузиаста, большого защитника древних деревьев
А. Козлова, огромное дупло в шелковице было запломбировано, и
под дерево поставлена опора. Статус ботанического памятника
природы, по инициативе Киевского эколого�культурного центра 
и дирекции литературно�мемориального дома�музея Т. Шевченко
в Киеве, дерево получило в 2011 г.
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4. Shevchenko's Mulberry 

LOCATION: 8à Shevchenko Lane, Taras
Shevchenko Literary and Memorial House

AGE: 150-200 years 

Perevesische in X century (named after a type of ancient hunting
with nets), Goats Swamp in XV — in the beginning of the XIX century
this area just began being developed with small typical residencies,
when, according to the new city plan of Kyiv, the center started migrat�
ing closer to the modern day Khreschatyk. When a person, whose life is
in his creative pursuit is searching for a home or a workshop, what is he
looking for? He yearns for a sun�filled attic for painting, he dreams of
big windows, opening into a fruit garden,  the air filled with  muted
sounds from the surrounding ancient Metropolis and the tolling bells of
Sophia's cathedral.  In 1846 Taras Shevchenko chose a room in this
house precisely because it was uniquely suited for a life of creativity.
What is incredible is that one hundred and fifty years later, this house
remains the same, with the last remaining real garden in the old part of
Kyiv. And the mulberry tree that met the Kobzar (oft used nickname of
Taras Shevchenko, named after his seminal book of poetry) is undoubt�
edly, the focal point of this garden.  The girth of this ancient mulberry
is 3.30 meters, and its height is 10 meters. In the last few decades, due
to conditions of declining ecological health and increase in skyscrapers,
this memorial tree was in a desperate state, in essence near death.  
In 2010, with the financial support of the parliament member Mycola
Tomenko and Kyiv's enthusiast and ancient trees protection activist 
A. Kozlov, an enormous hallow in the mulberry was filled, and a support
beam inserted under its branches.  In 2011 the tree obtained protection
status as a botanical monument of nature, under the initiative of Kyiv's
Ecological�Cultural Center and the management of Taras Shevchenko
Literary and Memorial House.  
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5. ßÑÅÍÈ ÁIËß ÇÀÂÎÄÓ «ÀÐÑÅÍÀË»

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: âóë. Ìîñêîâñüêà, 2, 
á³ëÿ ïðîõ³äíî¿ çàâîäó «Àðñåíàë»

ÂIÊ: á³ëüøå 100 ðîê³â

Величезні красені ясени (два дерева) прикрашають прохідну за�
воду «Арсенал», «Київської арсенальної команди», як називалося
це військове підприємство при його заснуванні в XVIII столітті. 
Деревам близько 100 років, і їхня доля тісно пов'язана з трагічним
періодом в житті Києва. Ми не знаємо точної дати посадки цих де�
рев, але в будь�який час на початку двадцятого століття, біля
прохідної величезного військового заводу було неспокійно — від
страйку робітників у грудні 1905 року до збройного січневого повс�
тання 1918 року. Зараз біля прохідної заводу зеленіють величезні
дерева, а пам'ять про дні їх народження зберігається в зрешечених
кулями цеглинах арсенальських стін. Обхват ясенів 3,60 метрів, ви�
сота 30 метрів. Статус ботанічних пам'яток природи дерева отрима�
ли, за ініціативи Київського еколого�культурного центру, 
в 2013 році.

5. ßñåíè ó çàâîäà «Àðñåíàë»

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: óë. Ìîñêîâñêàÿ, 2, ó ïðîõîäíîé 
çàâîäà «Àðñåíàë»

ÂÎÇÐÀÑÒ: áîëåå 100 ëåò

Огромные красавцы�ясени (два дерева) украшают проходную
завода «Арсенал», «Киевской арсенальной команды», как называ�
лось это военное предприятие при его основании в XVIII веке. 
Деревьям около 100 лет, и их судьба тесно связана с трагическим
периодом в жизни Киева. Мы не знаем точно даты посадки эти
деревьев, но в любом году начала двадцатого века у проходной
огромного военного завода было неспокойно — от забастовки
рабочих в декабре 1905 года до вооруженного январского проти�
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востояния 1918 года. Сейчас у проходной завода зеленеют огром�
ные деревья, а память о днях их рождения сохраняется в изреше�
чённых пулями кирпичах арсенальских стен. Обхват ясеней 
3,60 метров, высота 30 метров. Статус ботанических памятников
природы деревья получили, по инициативе Киевского эколого�
культурного центра, в 2013 году.

5. Ashes near the «Arsenal» plant

LOCATION: 2 Moscowska street, near 
the entrance into the «Arsenal» plant

AGE: over 100 years

A colossal handsome pair of ashes decorates the entry way into the
plant «Arsenal», «Kyiv's Arsenal Team», as the factory was called when
it was built in XVIII century.  The trees are around 100 years old, and
their fate is closely linked with the tragic period of Kyiv's history. We
don't know the exact date they were planted, but in most year at  the
beginning of the XX century at the entrance to the huge military facto�
ry there was unrest — from the labor strikes in December of 1905 to the
armed January confrontation of 1918.  Now, near the Arsenal' entrance
two monumental trees stand green, and the memory of the days of
their birth is held in  bricks, riddled with bullets. The girth of these ashes
is 3.60 meters, height is 30 meters. In 2013 they obtained protection as
botanical monuments of nature, on the initiative of Kyiv's Ecological�
Cultural Center. 
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6. ËÈÏÀ ÔÅÎÄÎÑIß 
ÏÅ×ÅÐÑÜÊÎÃÎ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Êèºâî-Ïå÷åðñüêà 
Ëàâðà, ìàéäàí÷èê á³ëÿ âõîäó äî Äàëüí³õ Ïå÷åð

ÂIÊ: áëèçüêî 450 ðîê³â

Найстаріша липа Києва. Обхват стовбура — 6,5 метрів, висота 
18 метрів. Ймовірно, липі близько 450 років (існують гравюри XVII
століття, що дозволяють досить точно провести датування). Тим не
менше, до цих пір живе легенда, за якою липа посаджена одним із
засновників Києво�Печерської Лаври та Успенського собору, ігуме�
ном Феодосієм. Відомо, що в X столітті ченці стали оселятися у вже
існуючі обжиті печери, одна з найстаріших — знаменита Варяжська,
«печерка мала, двосаженна». Вхід до підземелля знаходився як з
боку Дніпра, так і на місці сучасного входу до Дальніх Печер. Саме
тут тисячі років тому постився у своїй келії ігумен Феодосій (до речі,
її було знайдено тільки наприкінці XX століття!). А преподобні отці
Федір і Василь ховали варязькі скарби. Ще одна легенда оповідає
про ченця, який жив, а потім був похований у величезному дуплі
дерева. При заповіданні, липу було названо на честь Феодосія 
Печерського. У 2009 році, за підтримки керівництва Києво�Пе�
черської Лаври, липа була вилікувана фахівцями Київського еколо�
го�культурного центру (було опломбовано дупло), і в цьому ж році
отримала статус ботанічної пам'ятки природи. Примітно, що на то�
му ж майданчику росла ще одна величезна стара липа, яка була
знищена в наші дні буквально за одну ніч.
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6. Ëèïà Ôåîäîñèÿ Ïå÷åðñêîãî

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Êèåâî-Ïå÷åðñêàÿ Ëàâðà, 
ïëîùàäêà ó âõîäà â Äàëüíèå Ïåùåðû.

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 450 ëåò

Самая старая липа Киева. Обхват ствола — 6,5 метров, высота 
18 метров. Предположительно, липе около 450 лет (имеются гравю�
ры XVII века, позволяющие достаточно точно провести датировку).
Тем не менее, до сих пор живет легенда, по которой липа посажена
одним из основателей Киево�Печерской Лавры и Успенского собо�
ра, игуменом Феодосием. Известно, что в X веке монахи стали
селится в уже существовавших обжитых пещерах, одна из самых
старых — знаменитая Варяжская, «пещерка малая, двухсажена».
Вход в подземелья находился как со стороны Днепра, так и на мес�
те современного входа в Дальние Пещеры. Именно здесь тысячу лет
назад постился в своей келье игумен Феодосий (кстати, келья эта
была найдена только в конце XX века!), а преподобные отцы Федор
и Василий прятали варяжские сокровища. Еще одна легенда пове�
ствует о монахе, жившем, а затем похороненном в огромном дупле
дерева. При заповедании липа названа в честь Феодосия Печерско�
го. В 2009 году, при поддержке руководства Киево�Печерской
Лавры, липа была вылечена специалистами Киевского эколого�
культурного центра (было запломбировано дупло), и в этом же
году получила статус ботанического памятника природы. Примеча�
тельно, что на той же площадке росла еще одна огромная старая
липа, которая была уничтожена в наши дни буквально за одну ночь. 
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6. Theodosius's Linden

LOCATION: Kyiv Pechersk Lavra, platform near
the entrance to the Far Caves.

AGE: around 450 years

This tree is the oldest Linden in Kyiv. It's girth — 6.5 meters, height,
18 meters. Presumably, the linden is around 450 years old (there are
XVII century engravings, allowing us to date the tree with quite a high
degree of precision). There is a legend according to which the linden
was planted by one of the founders of Kyiv Pechersk Lavra and
Uspensky Cathedral, father superior Theodosius.  It is known that in 
X century monks started residing in the existing caves that were previ�
ously inhabited. One of the oldest caves — is the famous Varangian,
«little cave, two�sajen». There were two entrances into the caves, one
towards the Dnipro river, the other where is currently situated the
entrance into the Far Caves. At this very spot a thousand years ago
Father Superior Theodosius fasted in his cell (interestingly, this cell was
rediscovered only in the late XX century!).  And in this cell reverend
fathers Theodor and Vasiliy hid the varangian treasure. There is anoth�
er legend about a monk who lived in, and was buried in a vast tree hal�
low. When the linden was nominated for preservation it was named in
honor of Theodosius Pechersky. In 2009, with the support of the man�
agement of the Kyiv�Pechersk Lavra, the linden was cured by the spe�
cialists of Kyiv's Ecological�Cultural Center, the hallow being filled.  That
same year the tree obtained status of  a botanical monument of nature.
It is noteworthy that in the same area there was another giant ancient
linden, which was destroyed in our time literally overnight.   
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7. Ï'ßÒÜ ÁIËÈÕ ÒÎÏÎËÜ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: òåðèòîð³ÿ Ãîëîâíîãî
â³éñüêîâîãî êë³í³÷íîãî ãîñï³òàëþ ó äâîðèêó
êë³í³êè îòîëàðèíãîëîã³¿, ïðîâ. Ùîðñà, 2

ÂIÊ: áëèçüêî 100 ðîê³â

Територія Головного військового клінічного госпіталю — «серце»
величезної Київської фортеці. Фортецю було зведено для захисту
міста у воєнний час, але за 300 років свого існування жодного разу
у військових діях вона участі не брала. При цьому було збудовано
лише малу частку запланованих фортів, яких мало бути більше 20 —
по всьому периметру Києва. Якби не супротив київської громади в
XIX столітті, навколо міста не збереглося б лісів, а саме місто перет�
ворився б на «пам'ятку» фортифікаційного мистецтва. Найвищі
київські дерева — п'ять білих тополь, ростуть на території клінічно�
го госпіталю вже більше ста років. Дерева вражають уяву своєю
висотою і міццю. Висота тополь більше 30 метрів, обхват 4 метри.
Тополі  оголошені ботанічними пам'ятками природи за ініціативи
Київського еколого�культурного центру в 1999 році.

7. Ïÿòü áåëûõ òîïîëåé

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: òåððèòîðèÿ Ãëàâíîãî 
âîåííîãî êëèíè÷åñêîãî ãîñïèòàëÿ âî äâîðèêå 
êëèíèêè îòîëàðèíãîëîãèè, ïåð. Ùîðñà, 2

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 100 ëåò

Территория Главного военного клинического госпиталя — «серд�
це» огромной Киевской крепости. Крепость была задумана для за�
щиты города в военное время, но за 300 лет своего существования
ни разу в военных действиях не участвовала. При этом построена
была лишь малая часть запланированных фортов, которых должно
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было быть более 20 — по всему периметру Киева. Если бы не сопро�
тивление киевской общины в XIX веке, вокруг города не сохрани�
лось бы лесов, а сам город превратился бы в «памятник» фортифи�
кационного искусства. Самые высокие киевские деревья — пять то�
полей белых, растут на территории клинического госпиталя уже бо�
лее ста лет. Деревья поражают воображение своей высотой и
мощью. Высота тополей более 30 метров, обхват 4 метра. Тополя
объявлены ботаническими памятниками природы по инициативе
Киевского эколого�культурного центра в 1999 году.

7. Five white poplars

LOCATION: Main military clinic hospital territory, inside
the courtyard of  ENT clinic, 2 Schors str.

AGE: around 100 years

Main military clinical hospital territory is at the «heart» of the huge
Kyiv's fortress. The fortress was erected to protect the city during war
time; however, in the 300 years of its life it was never attacked.  This is
only a small part of the fortifications planned around Kyiv. The plan was
to build over 20 fortresses all around Kyiv's perimeter.  If not for the
resistance of Kyiv's residents in XIX century, there would be no forests
left around Kyiv, and the city itself would have become a monument to
the art of fortification.  Kyiv's tallest trees — five white poplars, have
grown on the hospital's grounds for over a hundred years. The trees
boggle the mind with their height. They have grown to over 30 meters
tall, with their girth reaching 4 meters. The poplars were designated as
botanical monuments of nature under the initiative of Kyiv's Ecological�
Cultural Center in 1999.  
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8. ÑÒÀÐÈÉ ÊËÅÍ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: íà òåðèòîð³¿ Ãîëîâíîãî 
â³éñüêîâîãî êë³í³÷íîãî øïèòàëþ, á³ëÿ âõîäó äî 
ôòèç³àòðè÷íîãî â³ää³ëåííÿ, ïðîâ. Ùîðñà, 2

ÂIÊ: áëèçüêî 150 ðîê³â

Самий старий і великий в Києві клен гостролистий росте на тери�
торії найстарішого київського військового госпіталю, відкритого в
1755 році — «... в Києві, яко місті знатному і багатолюдному, шпиталь
заснувати ...». Стіни шпиталю пам'ятають поранених в численних
війнах — з Османською імперією кінця XVIII століття, війни 1812 ро�
ку, Першої світової ( під час Брусиловського прориву,  до шпиталю
прибуло більше ніж 10 тисяч поранених), Другої світової війни. 
Величезний клен росте у внутрішньому дворі фтизіатричного
відділення, висота дерева 25 метрів, обхват стовбура 3,60 метра.
Взято під охорону за ініціативи Київського еколого�культурного
центру в 1999 р.

8. Ñòàðûé êëåí

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: íà òåððèòîðèè Ãëàâíîãî âîåííîãî
êëèíè÷åñêîãî ãîñïèòàëÿ, âîçëå âõîäà â ôòèçèàòðè÷åñêîå
îòäåëåíèå, ïåð. Ùîðñà, 2

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 150 ëåò

Самый старый и большой в Киеве клен остролистый растет на
территории самого старого киевского военного госпиталя, открыто�
го в 1755 году — «…в Киеве, яко городе знатном и многолюдном,
шпиталь учредить…». Стены госпиталя помнят раненых в многочис�
ленных войнах — с Османской империей конца XVIII века, войны
1812 года, Первой мировой (раненых в Брусиловском прорыве
было в госпитале более 10 тысяч человек), Второй мировой войны.
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Огромный клен растет во внутреннем дворе фтизиатрического от�
деления, высота дерева 25 метров, обхват ствола 3,60 метра. Взят
под охрану по инициативе Киевского эколого�культурного центра в
1999 г. 

8. Old maple

LOCATION: Main military clinic hospital 
territory, near the entrance to physiatry 
department, 2 Schorsa str.

AGE: around 150 years

The oldest and biggest Norwegian maple grows on the grounds of
the oldest of Kyiv's military hospitals, established in 1755, as stated in a
decree of the Senate — «...in Kyiv,  a famous and crowded city,  is estab�
lished a hospital...». The walls of the hospital remember the wounded
from many wars —  The Ottoman empire war at the end of XVIII centu�
ry, The Napoleonic war of 1812, The First World War (the hospital treat�
ed more than 10 thousand wounded in the Brusilovs' campaign),and The
Second World War. An enormous maple is growing inside the inner
courtyard of physiatry department. The height of the tree is 25 meters,
its girth is 3.6 meters. The tree was granted protection under the initia�
tive of Kyiv's Ecological�Cultural Center in 1999.  
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9. ÑÒÀÐÎÄÀÂÍIÉ ÄÅÐÅÍ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: ó ñòàðîìó 
ìèòðîïîëè÷îìó ñàäó á³ëÿ ìóðó Ìàçåïè 
ó Êèºâî-Ïå÷åðñüê³é Ëàâð³

ÂIÊ: â³ä 300 äî 500 ðîê³â

Дев'ять старих кущів дерену, величиною більше схожих на дерева,
ростуть в митрополичому саду Києво�Печерської Лаври. Митрополи�
чий сад, який згадується ще в «Тератургімі' Атанасія Кальнофойсько�
го, виданого в 1638 році, протягом століть вражає своєю розкішністю і
досконалістю. За ним доглядали кращі садівники, а продукція постав�
лялася до столу імператорів та митрополитів. Професор І.М. Нікоди�
мов так описує цей сад у важкі післяреволюційні роки початку 
XX століття: «В саду крім відкритих рослин містилися і прекрасні оран�
жереї. Пам'ятаю, що навіть у важкі для Лаври роки, коли не вистачало
палива, все ж до намісничого столу з цих оранжерей подавалися
яскраві за забарвленням запашні лимони». До речі, цими ж лимонами
забезпечувалися і знамениті монастирські лікарні. За приблизними
оцінками, вік кущів дерену коливається від 300 до 500 років. Обхват
стовбурів — 0,8 метра, висота 10 метрів. У 2011 р., за ініціативи Київсь�
кого еколого�культурного центру, кущі стародавнього дерену отрима�
ли статус ботанічної пам'ятки природи.

9. Äðåâíèé êèçèë

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: â ñòàðîì ìèòðîïîëè÷üåì
ñàäó ó ñòåíû Ìàçåïû â Êèåâî-Ïå÷åðñêîé Ëàâðå

ÂÎÇÐÀÑÒ: îò 300 äî 500 ëåò

Девять старых кустов кизила, величиной более
похожих на деревья, растут в митрополичьем саду Киево�Печерс�
кой Лавры. Митрополичий сад, упоминаемый еще в «Тератургиме»
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9
Афанасия Кальнофойского, изданной в 1638 году, сотни лет пора�
жает своей роскошью и совершенством. За ним ухаживали лучшие
садоводы, а продукция поставлялась к столу императоров и митро�
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политов. Профессор И.Н. Никодимов так описывает этот сад в тяже�
лые послереволюционные годы начала XX века: «В саду кроме
открытых растений содержались и прекрасные оранжереи. Помню,
что даже в трудные для Лавры годы, когда не хватало топлива, все
же к наместничьему столу из этих оранжерей подавались яркие по
окраске душистые лимоны». Кстати, этими же лимонами снабжа�
лась и знаменитые монастырские больницы. По приблизительным
оценкам, возраст кустов кизила колеблется от 300 до 500 лет.
Обхват стволов — 0,8 метра, высота 10 метров. В 2011 г., по инициа�
тиве Киевского эколого�культурного центра, кусты древнего кизила
получили статус ботанического памятника природы.

9. Ancient dogwood

LOCATION: in the old metropolitan garden, near the wall
of Mazepa in Kyiv Pechersk Lavra

AGE: from 300 to 500 years

Nine old bushes of dogwood (cornelian cherry), their size making
them look more like trees, are growing in the metropolitan garden of
Kyiv Pechersk Lavra. The garden, mentioned in the integer book
«Teraturgim» published in 1638 by Afanasiy Kal'nofoisky, has for more
than hundreds of years continued to amaze visitors with its splendor
and perfection. The best horticulturists have taken care of the garden
over the years, and the produce grown here has been served at the
tables of emperors and bishops. Prof. I.N. Nikodimov described the gar�
den during difficult years following the revolution at the beginning of
the XX century: «in the garden, aside from the plants growing in the
open air there were also wonderful green houses. I recall, that even dur�
ing years of difficulty for The Lavra, when there was not enough fuel,
nevertheless the bright and aromatic lemons from the green house con�
tinued being delivered to the governor's table». The same lemons were
also delivered to the famous monastery hospital. Based on the approx�
imate estimates, the age of the dogwoods varies between 300 and 500.
The girth — 0.8 meter, height 10 meters.  In 2011 under the initiative of
Kyiv's Ecological�Cultural Center, ancient dogwood bushes were grant�
ed the status of botanical monuments of nature.
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10. ÑÒÀÐÎÄÀÂÍIÉ ÁÓÇÎÊ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Íàö³îíàëüíèé áîòàí³÷íèé ñàä
³ì. Ì.Ì. Ãðèøêà ÍÀÍ Óêðà¿íè, ñàä áóçê³â.

ÂIÊ: 100 ðîê³â.

У знаменитому саду бузків, закладеному в 1948 році і розташо�
ваному в Центральному ботанічному саду НАН України, росте
близько двох десятків найдавніших в Києві кущів бузку. Перші
сорти колекції були завезені з Німеччини в 1946 році. Приблизний
вік найстаріших кущів, більше схожих на старі дерева — 100 років.
За легендою, ці кущі бузку були вивезені з особистого саду Германа
Герінга. Обхват окремих стовбурів бузку досягає 1,40 метра, висота
— 4 метри. Стародавні кущі бузку, як унікальний природний об'єкт,
необхідно оголосити ботанічними пам'ятками природи.

10. Äðåâíÿÿ ñèðåíü

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Íàöèîíàëüíûé áîòàíè÷åñêèé ñàä
èì. Í.Í. Ãðèøêî ÍÀÍ Óêðàèíû, ñèðèíãàðèé

ÂÎÇÐÀÑÒ: 100 ëåò

В знаменитом саду сирени, заложенном в 1948 году и располо�
женном в Центральном ботаническом саду НАН Украины, произ�
растает около двух десятков самых древних в Киеве кустов сирени.
Первые сорта коллекции были вывезены из Германии в 1946 году.
Приблизительный возраст самых старых кустов, больше похожих
на старые деревья — 100 лет. По легенде, эти кусты сирени были вы�
везены из личного сада Германа Геринга. Обхват отдельных ство�
лов сирени достигает 1,40 метра, высота — 4 метра. Древние кусты
сирени, как уникальный природный объект, необходимо объявить
ботаническими памятниками природы.



56 С.Л. ШНАЙДЕР, В.Є. БОРЕЙКО. 50 ВИДАТНИХ ДЕРЕВ КИЄВА

10. Ancient lilac 

LOCATION: N. N. Grishko National botanical
garden of National Academy of Sciences 
of Ukraine, lilac grove. 

AGE: 100 years

In the famous lilac garden, founded in 1948 and located in the cen�
tral botanical garden of National Academy of Sciences of Ukraine, there
are around twenty of the Kyiv's oldest bushes of lilac. The first speci�
mens of the collection were taken out of Germany in 1946. The approx�
imate age of the oldest bushes, which look more like trees is 100 years.
According to the legend, these lilac bushes were taken directly from the
personal garden of Hermann Gering.  The girth of several trunks reach�
es 1.40 meters, height — 4 meters. These ancient bushes should be
declared botanical monuments of nature as a unique ecosphere.
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11. ÊÀØÒÀÍ ØÅÂ×ÅÍÊÀ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Âèäóáèöüêèé 
ìîíàñòèð

ÂIÊ: áëèçüêî 200 ðîê³â

Один з найстаріших каштанів Києва росте на території Виду�
бицького чоловічого монастиря біля храму Святого Архістратига
Михаїла. Висота дерева 15 м, обхват стовбура 3,60 м. Каштан —
єдине збережене в монастирі старе дерево, яке бачив Т. Г. Шевчен�
ко, під час роботи над знаменитим офортом 1844. У 2009 році, за
ініціативи Київського еколого�культурного центру, дерево отрима�
ло статус ботанічної пам'ятки природи. У 2012 р. фахівцями Центру
було проведено серйозне лікування каштана — запломбовано кіль�
ка дупел,  міцним капроновим канатом закріплено дві скелетні гілки
дерева.

11. Êàøòàí Øåâ÷åíêî

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Âûäóáèöêèé ìîíàñòûðü

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 200 ëåò

Один из самых старых каштанов Киева растет на территории
Выдубицкого мужского монастыря возле храма Святого Архистра�
тига Михаила. Высота дерева 15 м, обхват ствола 3,60 м. Каштан —
единственное сохранившееся в монастыре старое дерево, которое
видел Т. Г. Шевченко, во время работы над знаменитым офортом
1844 года. В 2009 году, по инициативе Киевского эколого�культур�
ного центра, дерево получило статус ботанического памятника при�
роды. В 2012 г. специалистами Центра было проведено серьезное
лечение каштана — запломбировано несколько дупел, крепким
капроновым канатом закреплены две скелетные ветки дерева.
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11. Shevchenko's Chestnut

LOCATION: Vidubitsky monastery

AGE: around 200 years

One of  Kyiv's oldest chestnut trees grows on the grounds of the
Vidubitsky monastery near the temple of Saint Michael the Archangel.
The height of the tree is 15 meters and its girth is 3.60 meters. 
The chestnut is the only tree remaining in the monastery that Taras
Shevchenko observed, while working on his famous etching in 1844. 
In 2009, under the initiative of Kyiv's Ecological�Cultural Center, the
tree was granted the status of botanical monument of nature. In 2012,
the Center's specialists conducted serious treatment of the chestnut —
several hollows were filled, and two of the main branches were rein�
forced with strong nylon rope.
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12. ÄÓÁ ÊÎÇËÎÂÑÜÊÎÃÎ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Íàö³îíàëüíèé áîòàí³÷íèé ñàä
³ì. Ì.Ì. Ãðèøêà ÍÀÍ Óêðà¿íè

ÂIÊ: 300 ðîê³â

Дуб Козловського росте на території Центрального ботанічного
саду (неподалік від ялинових насаджень). Названий на честь ве�
ликого українського тенора Івана Козловського, якому, за
розповідями, настільки сподобався древній дуб, що під ним було
влаштовано імпровізований концерт. Висота дуба 15 метрів, обхват
стовбура 4,60 метра, вік близько 300 років. У 2009 році, за ініціати�
ви Київського еколого�культурного центру, отримав статус
ботанічної пам'ятки природи.

12. Äóá Êîçëîâñêîãî

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Íàöèîíàëüíûé áîòàíè÷åñêèé ñàä
èì. Í.Í. Ãðèøêî ÍÀÍ Óêðàèíû

ÂÎÇÐÀÑÒ: 300 ëåò

Дуб Козловского растет на территории Центрального ботаничес�
кого сада (недалеко от еловых насаждений). Назван в честь вели�
кого украинского тенора Ивана Козловского, которому, по расска�
зам, настолько понравился древний дуб, что под ним был устроен
импровизированный концерт. Высота дуба 15 метров, обхват ство�
ла 4,60 метра, возраст около 300 лет. В 2009 году, по инициативе
Киевского эколого�культурного центра, получил статус ботаничес�
кого памятника природы.
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12. Kozlovsky's Oak

LOCATION: N. N. Grishko National botanical
garden NAN Ukraine

AGE: 300 years

Kozlovsky's oak grows in the Central Botanical Garden (not far from
the spruce grove).  It is named after the great Ukrainian singer Ivan
Kozlovsky, who,as the story goes, was so enthralled by the ancient oak
that he insisted on giving an improvised concert under its branches.  
The Oak's height is 15 meters, girth 4.60 meters. In 2009, under the ini�
tiative of Kyiv's Ecological�Cultural Center, the tree obtained the status
of botanical monument of nature.



63С.Л. ШНАЙДЕР, В.Е. БОРЕЙКО. 50 ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ КИЕВА

13. ÒÎÏÎËß Ó ÃIÄÐÎÏÀÐÊÓ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Ã³äðîïàðê, á³ëÿ 
êàïëèö³

ÂIÊ: áëèçüêî 100 ðîê³â

Один з найстаріших і найкрасивіших екземплярів тополі чорної 
у Києві. Вік — 100 років, обхват стовбура — 5,5 метрів, висота — 
25 метрів. Росте у Гідропарку біля каплиці. Дерево отримало, за
ініціативи Київського еколого�культурного центру, статус бо�
танічної пам'ятки природи в 1999 році. З тополею пов'язана комічна
історія, настільки характерна для нашого «меморіального» часу. 
Навесні 2006 року Комунальне підприємство «Зеленбуд»
Дніпровського району м. Києва звернулося до Державного 
Управління екології м. Києва з пропозицією зрізати тополю з причи�
ни нібито її «аварійності». Держуправління звернулося до Київсько�
го еколого�культурного центру з проханням надати науковий вис�
новок — чи дійсно дерево знаходиться в аварійному стані. Фахівці
обстеживши тополю, виявили її в чудовому та здоровому стані. 
У чому ж була справжня причина пропозиції зрізати дерево? Річ у
тому, що на релігійне свято Хрещення неподалік від тополі, на бе�
резі Дніпра, купався Президент України В. Ющенко. І комусь з
районних очільників спало на думку — а раптом, під час наступного
святкування Хрещення, в дерева відламається гілка і впаде
прямісінько на Президента? Тому тополю, від гріха подалі, і виріши�
ли зрубати. Проте Київський еколого�культурний центр відстояв
дерево. Як тут не процитувати гоголівський «Ревізор» і незабутньо�
го Артемія Пилиповича Землянику: «Могу сказать, что не жалею
ничего и ревностно исполняю службу».
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13. Òîïîëü â Ãèäðîïàðêå

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Ãèäðîïàðê, âîçëå ÷àñîâíè

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 100 ëåò

Один из самых старых и красивых экземпляров тополя черного 
в Киеве. Возраст — 100 лет, обхват ствола — 5,5 метров, высота — 
25 метров. Растет в Гидропарке возле часовни. Получил, по иници�
ативе Киевского эколого�культурного центра, статус ботанического
памятника природы в 1999 году. С тополем связана комическая ис�
тория, столь характерная для нашего «мемориального» времени.
Весной 2006 года Коммунальное предприятие зеленого строитель�
ства Днепровского района г. Киева обратилось в Государственное
управление экологии г. Киева с предложением снести тополь по
причине якобы его «аварийности». Госуправление обратилось в
Киевский эколого�культурный центр с просьбой дать научное зак�
лючение — действительно ли дерево находится в аварийном состо�
янии. Специалисты обследовали тополь и нашли его в прекрасном,
здоровом состоянии. В чем же была настоящая причина предложе�
ния снести дерево? Дело в том, что на религиозный праздник
Крещения недалеко от тополя, на берегу Днепра, купался Прези�
дент Украины В. Ющенко. И кому�то из районного начальства
пришла в голову страшная мысль — а вдруг в следующий праздник
Крещения с тополя упадет ветка прямо на купающегося Президен�
та? Поэтому тополь, от греха подальше, и решили срубить. Однако
Киевский эколого�культурный центр отстоял дерево. Как тут не
процитировать гоголевский «Ревизор» и незабвенного Артемия
Филипповича Землянику: «Могу сказать, что не жалею ничего и
ревностно исполняю службу».
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13. Hydropark's Poplar

LOCATION: Hydropark, near the chapel

AGE: around 100 years

This poplar is one of the oldest and most beautiful exemplars of
black poplars in Kyiv. Its age is 100 years, girth — 5.5 meters, and height
is 25 meters. It grows in Hydropark near the chapel.  In 1999, under the
initiative of Kyiv's Ecological�Cultural Center, the poplar obtained a sta�
tus of botanical monument of nature. There is a comical story connect�
ed to the poplar, which is highly illustrative of our «unforgettable»
times. In the spring of 2006 the Communal organization of trees man�
agement of Dniprovsky district of Kyiv petitioned Kyiv's State Ecological
Management Department to cut down the poplar due to its «danger�
ous» condition. The State Ecological Management Department referred
this case to Kyiv's Ecological�Cultural Center requesting an expert opin�
ion on whether or not the tree is a hazard to public safety. The special�
ists assessed the poplar and found it in great health. What was the rea�
son behind the petition to remove this tree? Turns out that during a reli�
gious Baptism holiday,the President of Ukraine Victor Yuschenko went
for a swim not far from the poplar on the Dnepr's shore. There, one of
the regional managers had a scary thought — what if on the next
Baptism holiday a branch falls from the poplar and lands on the head of
the swimming President? Therefore, to avoid such a «possibility» they
petitioned to cut down the poplar. Kyiv's Ecological�Cultural center was
able to defend the tree. One can't help but quote Gogol's «Revizor»
(«The Government Inspector») and its unforgettable personage
Artemiy Philipovich Zemlyanika: «I may declare that I never hold back
from fervently doing my job».
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14. ÑÎÑÍÀ ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: âóë. Ìàëèøêà, 
íàâïðîòè áóäèíêó ¹ 21

ÂIÊ: á³ëüøå 200 ðîê³â

На території, яку зараз займає Лісовий масив в Дарниці, на по�
чатку XX століття знаходився величезний за розмірами артилерійсь�
кий полігон, з периметром більше ніж десять кілометрів — між
Микільською та Воскресенською слобідкою і Вигурівщиною на за�
ході і хутором Биківня на сході. Територію полігону в багатьох
місцях покривав древній сосновий ліс, який майже повністю було
знищено у наш час. Вздовж Броварського шосе ще за радянських
часів, можна було бачити залишки цього лісу, причому найбільші
дерева росли на так званій Вовчій, або Артилерійській, гірці. Так, в
сімдесятих роках XX століття на гірці росла стара сосна, значно пе�
ревищуюча за розмірами сосну Нестерова, названу на честь прос�
лавленого авіатора. Ім'я Петра Миколайовича Нестерова золотими
літерами вписано в історію авіації Києва, одного з головних центрів
розвитку повітроплавання. Створене в Києві 1909 повітроплавне то�
вариство, очолюване  професором Делоне, випустило найбільшу в
Російській Імперії кількість авіаконструкторів, серед яких Ігор
Сікорський і Олександр Кудашев. Саме в Києві, на Сирецькому
полігоні, Нестеров вперше у світі здійснив в 1913 році мертву петлю.
На артилерійському полігоні Дарниця в перебігу липня 1914 Петро
Нестеров і п'ятеро його колег працювали на чотирьох літаках, по�
годжуючи завдання з артилеристами. Ці навчання стали першими в
історії спільними навчаннями артилеристів і льотчиків. Сосна Несте�
рова — одна з найстаріших сосен Києва. Її обхват 2,80 метра, висо�
та 25 метрів. У 2012 році Київським еколого�культурним центром
було проведено лікування меморіального дерева, а в 2011 році,
Центр домігся присвоєння сосні Нестерова статусу ботанічної
пам'ятки природи.
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14. Ñîñíà Íåñòåðîâà

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: óë. Ìàëûøêî, íàïðîòèâ äîìà ¹ 21

ÂÎÇÐÀÑÒ: áîëåå 200 ëåò

На территории, которую сейчас занимает Лесной массив в Дар�
нице, в начале XX века находился огромный по размерам артилле�
рийский полигон, с периметром более десяти километров — между
Никольской, Воскресенской слободками и Вигуровщиной на западе
и хутором Быковня на востоке. Территорию полигона во многих
местах покрывал древний сосновый лес, который почти полностью
уничтожен в наше время. Вдоль Броварского шоссе еще в советские
годы можно было увидеть остатки этого леса, причем самые боль�
шие деревья росли на так называемой Волчьей, или Артиллерийс�
кой, горке. Так, еще в семидесятые годы XX века на горке росла
старая сосна, значительно превышающая по размерам сосну Несте�
рова, названную в честь прославленного авиатора. Имя Петра
Николаевича Нестерова золотыми буквами вписано в историю ави�
ации Киева, одного из главных центров развития воздухоплавания.
Созданное в Киеве 1909 году воздухоплавательное общество, возг�
лавляемый профессором Делоне, выпустило наибольшее в Рос�
сийской Империи количество авиаконструкторов, среди которых
Игорь Сикорский и Александр Кудашев. Именно в Киеве, на Сырец�
ком полигоне, Нестеров впервые в мире совершил в 1913 году мерт�
вую петлю. На артиллерийском полигоне Дарница в течение июля
1914 года Петр Нестеров и пятеро его коллег работали на четырех
самолетах, согласовывая задачи с артиллеристами. Эти учения —
первые в истории общие учения артиллеристов и летчиков. 

Сосна Нестерова — одна из самых старых сосен Киева. Ее обхват
2,80 метра, высота 25 метров. В 2012 году Киевским эколого�куль�
турным центром было проведено лечение мемориального дерева, а
в 2011 году Центр добился присвоения сосне Нестерова статуса
ботанического памятника природы.
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14. Nesterov's Pine

LOCATION: Malyshko str., across building No 21

AGE: over 200 years

The area, where there are presently Lesnoi  and Darnitsa neighbor�
hoods, in the beginning of the XX century was occupied by a huge
artillery range. The range was over ten kilometers in perimeter and lay
between Nikolska and Voskresenska slobodka (village) on the west and
Bikovnya farm in the east. Most of the territory of the artillery range
was covered by an ancient pine forest, which recently has been almost
completely destroyed.  Along the Brovarskoe highway even in Soviet
times one could see the remains of that forest, with the biggest trees
growing on the so called Wolf and Artillery hills. In the seventies there
grew an ancient pine, which was significantly larger than the Nesterov's
Pine.  Nesterov's Pine is named after the famed aviator.  Peter
Nikolaevich Nesterov's name is written in golden letters into the history
of Kyiv's aviation. Kyiv was one of the main centers of air travel devel�
opment. In 1909 in Kyiv an aeronautical society was established, and
headed by professor Delone. This institution trained the largest number
of aeronautical engineers in the Russian Empire, among them Igor
Sikorsky and Aleksander Kudashev.  Here in Kyiv on Siretsky training
field Nesterov performed his death loop for the first time in 1913. 
In 1914 on the Darnitsa artillery range Peter Nesterov and five of his col�
leagues worked with a team of four planes, coordinating  artillery tasks.
These were the first combined trainings of gunners and pilots in 
history. Nesterov's pine is one of the most ancient in Kyiv.  Its girth is
2.89 meters and height 25 meters. In 2012 Kyiv's Ecological�Cultural
Center treated the memorial tree, and in 2011 the Center achieved the
assignment to  Nesterov's tree the status of botanical monument of
nature.



ЧЧЧЧААААССССТТТТИИИИННННАААА    ДДДДРРРРУУУУГГГГАААА ....     
ПППП ІІІІВВВВННННІІІІЧЧЧЧННННІІІІ ЛЛЛЛІІІІССССИИИИ

••••
ССССееееввввееееррррнннныыыыееее     ллллеееессссаааа

••••
BBBBoooorrrreeeeaaaa llll     ffff oooo rrrreeeessss tttt ssss
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15. ÄÓÁ ÁÀÉ-ÁÀÉ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: â Ïóùà-Âîäèöüêîìó ë³ñíèöòâ³
Ñâÿòîøèíñüêîãî ë³ñîïàðêîâîãî ãîñïîäàðñòâà, êâ. 111, âèä.
25, 300 ìåòð³â íà ï³âí³÷ â³ä êîíòîðè Ïóùà-Âîäèöüêîãî
ë³ñíèöòâà

ÂIÊ: áëèçüêî 300 ðîê³â

Дуб Бай�Бай — стародавній велетень, один з останніх вартових
безкрайніх древлянських лісів, що колись підступали до Києва з
півночі. Лише кілька з них збереглося в лісових масивах Пущі�Во�
диці, і збереглося не випадково. З давніх слов'янських часів дуб, як
символ Перуна, особливо шанувався і охоронявся, і ця повага збе�
реглася до наших днів. Місця зростання стародавніх дубів, що зали�
шилися в наш час, також не випадкові — це і священні язичницькі гаї
Чернігівщини, і Шевченкові дуби Черкас, і дуби — пам'ятники При�
карпаття. Таке дерево неможливо висадити, зробивши прикрасою
рукотворного ландшафту. До нього можна тільки прийти, завжди
залишаючись в його тіні, насолоджуючись його міццю і старовиною.
Доторкніться і ви до цього древнього живого велетня. Дорога до ду�
ба починається від Мінського шосе, навпроти ресторану «Автогриль
Мисливець», в бік управління Пуща�Водицького лісництва. Дерево
має огорожу. Статус ботанічної пам'ятки природи дуб Бай�Бай отри�
мав за ініціативи Київського еколого�культурного центру в 1997 р.

15. Äóá Áàé-Áàé

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: â Ïóùå-Âîäèöêîì ëåñíè÷åñòâå
Ñâÿòîøèíñêîãî ëåñîïàðêîâîãî õîçÿéñòâà, êâ. 111, âûä. 25,
300 ìåòðîâ íà ñåâåð îò êîíòîðû Ïóùå-Âîäèöêîãî 
ëåñíè÷åñòâà

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 300 ëåò 

Дуб Бай�Бай — древний великан, один из последних стражей
бескрайних древлянских лесов, некогда подступавших к Киеву с се�
вера. Лишь несколько из них сохранилось в лесных массивах Пу�
щи�Водицы, и сохранилось не случайно. С древних славянских вре�
мен дуб, как символ Перуна, особо почитался и охранялся, и это
уважение сохранилось до наших дней. Оставшиеся в наше время



74 С.Л. ШНАЙДЕР, В.Є. БОРЕЙКО. 50 ВИДАТНИХ ДЕРЕВ КИЄВА

места произрастания древних дубов также не случайны — это и свя�
щенные языческие рощи Черниговщины, и шевченковы дубы Чер�
касс, и дубы — памятники Прикарпатья. Такое дерево нельзя выса�
дить, сделав украшением рукотворного ландшафта. К нему можно
только прийти, всегда оставаясь в его тени, наслаждаясь его
мощью и древностью. Прикоснитесь и вы к этому древнему живому
великану. Дорога к дубу начинается от Минского шоссе, напротив
ресторана «Автогриль Мисливець», в сторону управления Пуща�
Водицкого лесничества. Дерево имеет ограждение. Статус ботани�
ческого памятника природы дуб Бай�Бай получил по инициативе
Киевского эколого�культурного центра в 1997 г.

15. Oak Bai-Bai

LOCATION: in Puscha-Voditsa forestry of
Sviatoshino park and forest management, quarter
111, section 25, 300 meters north of the office 
of Puscha-Voditsa forestry

AGE: near 300 years

Oak Bai Bai — the ancient giant, one of the last sentries of the vast
Drevlyansky forests (The Drevlians — a tribe of Early Eastern Slavs), that
once lay to the north of Kyiv. Only a few of them remained in the for�
est of Puscha�Voditsa, and their survival is not coincidental. From Slavic
antiquity oak trees symbolized Perun, the highest god of the Slavic pan�
theon, the god of thunder and lightning, and were especially revered
and protected. This respect is present even now. The ancient oaks
remaining today don't grow at random in the forest; they grow in
sacred pagan groves of Chernigov, and Shevchenko's oaks of
Cherkassy, as well as the oaks�monuments of the Carpathians. This type
of tree cannot be cultivated, and made part of the decor of a man�
made landscape. One can only come to such a tree, always remaining in
its shadow, to revel in its power and antiquity. Touch this ancient life
giant. The way to the Oak starts from Minsk highway, across from the
restaurant «Avtogrill Mislivets», towards the office of Puscha�Voditsa
forestry. The tree is encircled by a fence. The status of botanical monu�
ment of nature Oak Bai Bai was obtained under the initiative of Kyiv's
Ecological�Cultural Center in 1997.
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16. ÑÒÀÐÎÄÀÂÍIÉ ÄÓÁ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: íà òåðèòîð³¿
ïîë³êë³í³êè ÃÓ ÌÂÑ Óêðà¿íè â Êè¿âñüê³é 
îáëàñò³ (âóë. Âèøãîðîäñüêà, áóä. 85à), ë³âîðó÷
â³ä ïðîõ³äíî¿

ÂIÊ: áëèçüêî 500 ðîê³â

Один з найстаріших київських дубів, з вузлуватими гілками і по�
рослий зеленим мохом, являє собою магічне і величне видовище.
Висота дуба більше 30 метрів, обхват 6 метрів. Дуб отримав статус
ботанічної пам'ятки природи в 2011 році, за ініціативи Київського
еколого�культурного центру.

16. Äðåâíèé äóá

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: íà òåððèòîðèè ïîëèêëè-
íèêè  ÃÓ ÌÂÄ Óêðàèíû â Êèåâñêîé îáëàñòè
(óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 85à), ñëåâà îò ïðîõîäíîé

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 500 ëåò

Один из старейших киевских дубов, с узловатыми ветвями и по�
росший зеленым мхом, представляет собой магическое и величест�
венное зрелище. Высота дуба более 30 метров, обхват 6 метров.
Дуб получил статус ботанического памятника природы в 2011 году,
по инициативе Киевского эколого�культурного центра.
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16. Ancient Oak

LOCATION: on the grounds of the police department clinic
of Ukraine in Kyiv's county (85a Vishgorodska str.), to the
left of the entryway.

AGE: nearly 500 years

One of the oldest Kyiv's oaks, with knotty branches, covered by
green moss, presents a majestic and magical site. The height of the Oak
is over 30 meters, girth is 6 meters. The tree received the status of
botanical monument of nature in 2011 under the initiative of Kyiv's
Ecologic�Cultural Center.
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17. ÄÓÁÈ I ËÈÏÈ Â ÏÀÐÊÓ «ÊÈÍÜ-ÃÐÓÑÒÜ»

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: ì³æ âóëèöÿìè Ñîøåíêà 
³ Êîáçàðñüêîþ

ÂIÊ: äóáè — äî 400 ðîê³â, ëèïè — äî 200 ðîê³â

Загальновідома легенда про походження назви цієї місцевості —
в 1787 році Катерина II, прогулюючись тут з втомленим від світсько�
го нічного життя Потьомкіним, запропонувала йому підбадьорити�
ся і «кинути смуток'. Нам же цікаво простежити, яку роль зіграв цей
парк в житті Києва та становленні того особливого ставлення до
природи, яке так властиве справжнім киянам. Адже не випадково,
забудовуючи цю красиву місцевість, покоління киян не знищували
ландшафт, а вписували своє особисте життя в життя природи. Так,
володіючи парком Кинь�Грусть майже все XIX століття Лукашевичі,
за описом П.П. Максимовича, «одягли і зачесали природу», ство�
ривши відкритий для відвідування парк. «Для того, щоби всі, навіть
ті що не знайомі з господарем, могли скористатися великими сада�
ми гарної садиби, добрий господар розпорядився так, що за мізер�
ну плату всяк може отримати туди перепустку і гуляти де завгодно»,
писала про це місце в 1859 році дитяча письменниця Л.А.Ярцова.
Тут жив С.В. Вінтер, відомий київський меценат, професор медици�
ни, лісничий Пуща�Водицького лісництва, що приклав багато зу�
силь у збереження природи, працював Вільгельм Крістер. Парк став
вмирати в Радянські часи — пронизливий спогад про це залишив
К.М. Паустовський у своїй автобіографічній прозі. І навіть та мала
частина, що збереглася до наших часів, від колись величезній тери�
торії парку, підданої чисельним відчуженням території в XX столітті,
чудово покаже відвідувачам, що ж таке істинно київська природа.
Зараз ця місцевість практично забудована, тільки в районі вул. Коб�
зарської, буд. 25, біля невеликого озера на пагорбі, дивом вціліло
11 вікових дубів і 2 вікові липи. Обхват дубів сягає від 4 до 5 метрів,
вік 300�400 років, висота до 30 метрів. Вік лип — 150�200 років, ви�
сота 20 метрів, обхват стовбурів 3,40 — 6 метрів (найбільша липа
має три розлогих в сторони стовбура). У 2009 році, за ініціативи
Київського еколого�культурного центру, найстаріші дерева отрима�
ли статус ботанічних пам'яток природи. У 2013 році, за фінансової
підтримки Фонду «Крона», дупла вікових дубів було вилікувані і
запломбовані.
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17. Äóáû è ëèïû â ïàðêå 

«Êèíü-Ãðóñòü»

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: ìåæäó óëèöàìè Ñîøåíêî
è Êîáçàðñêîé

ÂÎÇÐÀÑÒ: äóáû — äî 400 ëåò, ëèïû — äî 200
ëåò

Общеизвестна легенда о происхождении названия этой мест�
ности — в 1787 году Екатерина II, прогуливаясь здесь с уставшим от
светской ночной жизни Потемкиным, предложила ему взбодриться
и «кинуть грусть». Нам же интересно проследить, какую роль сыг�
рал этот парк в жизни Киева и становлении того особого отношения
к природе, которое так свойственного настоящим киевлянам. Ведь
не случайно, застраивая эту красивейшую местность, поколения ки�
евлян не уничтожали ландшафт, а вписывали свою личную жизнь в
жизнь природы. Так, владевшие Кинь�Грустью почти весь XIX век
Лукашевичи, по описанию П.П. Максимовича, «одели и причесали
природу», создав открытый для посещения парк. «Для того, чтобы
все, даже незнакомые хозяину, могли воспользоваться обширными
садами красивой усадьбы, добрый хозяин распорядился так, что за
ничтожную плату всякий может получить туда пропуск и гулять где
угодно», писала об этом месте в 1859 году детская писательница
Л.А. Ярцова. Здесь жил С.В. Винтер, известный киевский меценат,
профессор медицины, лесничий Пуще�Водицкого лесничества,
вложивший много сил в сохранение природы, работал Вильгельм
Кристер. Парк стал умирать в Советские годы — пронзительное вос�
поминание об этом оставил К.М. Паустовский в своей автобиогра�
фической прозе. И даже та малая часть, сохранившаяся в наши дни
от некогда огромной территории парка, подвергнутой многочис�
ленным отчуждениям территории в XX веке, прекрасно покажет по�
сетителям, что же такое истинно киевская природа. Сейчас эта мест�
ность практически застроена, только в районе ул. Кобзарской, 
д. 25, возле небольшого озера на холме, чудом уцелело 11 вековых
дубов и 2 вековые липы. Обхват дубов достигает от 4 до 5 метров,
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возраст 300�400 лет, высота до 30 метров. Возраст лип — 150�200
лет, высота 20 метров, обхват стволов 3,40 — 6 метров (самая боль�
шая липа имеет три расходящихся в стороны ствола). В 2009 году,
по инициативе Киевского эколого�культурного центра, самые
старые деревья получили статус ботанических памятников приро�
ды. В 2013 году, при финансовой поддержке Фонда «Крона», дупла
вековых дубов были вылечены и запломбированы.

17. Oaks and lindens of the 

«Kin' Grust'» park

LOCATION: between Soshenko and Kobzarska
streets

AGE: oaks — up to 400 years, lindens — up to 200
years

The legend about origins of the name for this area is widely known
— in 1787 Catherine II, while sauntering here with, exhausted by social
nightlife, Earl Potemkin, suggested that he should perk up and «throw
away sorrows» — «kinut' grust'». But even more fascinating is to follow
this park's role in Kyiv's life, in the development of that special bond
with nature, that is so fundamental in Kyiv's native residents.  Because
it's not by happenstance, that when this beautiful area was developed
by generations of Kyivians, they did not destroy the landscape, instead
they have written their personal lives into the life of nature. For
instance, Lukashevich family, that owned Kin' Grust' during most of the
XIX century, according to the description P.P. Maksimovich, «dressed
and brushed the nature» creating a park, open to visitation. «In order to
allow access to these vast and beautiful gardens, even to those not
aquatinted with the owner, the kind owner has arranged  that, for a
minuscule nominal fee, anyone can gain entrance and walk wherever
they please». This is a quote about this place written in 1859 by a chil�
dren's writer L. A. Yartsova. Kyiv's philanthropist and professor of med�
icine S.V. Winter, the ranger of Puscha�Voditsa forestry, lived in this
area. He dedicated much of his energy to the park conservation efforts.
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Famous gardener Wilhelm Christer also lived here. The park started
dying during the Soviet era — writer K.M. Paustovsky in his autobio�
graphical prose left a shrill memory about that. And even the remaining
tinny part that survives today, from the once vast territory of the park
that was subdivided many times during XX century, is a wonderful
example of  Kyiv's true nature.  Now this area is highly developed, only
around 25 Kobzarskaya St., next to the small lake on the hill, as if by
miracle, have 11 centennial oaks and 2 centennial lindens survived. 
The girth of the oaks reaches 4�5 meters, their age is 300�400 years,
and their height is up to 30 meters. Lindens' age — 150�200 years,
height is 20 meters, girth 3.40�6 meters (the biggest linden has three
diverging trunks). In 2009, under the initiative of  Kyiv's Ecological�
Cultural Center, the oldest trees obtained the status of botanical mon�
uments of nature. In 2013, with financial support of «Krona» Fund, all
hollows of the centennial oaks were filled.
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18. ÄÓÁ ÊÐIÑÒÅÐÀ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: âóë. Îñèïîâñüêîãî, 3

ÂIÊ: 500 ðîê³â

Другий за віком (після дуба Грюневальда) київський дуб. Знай�
дений і обстежений д.б.н. В.І. Мельником та фахівцями Київського
еколого�культурного центру. Обхват стовбура 6,20 метрів, висота
30 метрів. Дерево вражає своєю красою, потужністю і ... життєвою
силою — в 1990�х роках впритул до дерева розташовувалося
сміттєзвалище, вогонь від горівшого сміття було обпалено частину
стовбура, але дерево вижило. У 1997 р. дуб отримав статус бо�
танічної пам'ятки природи. У 2006 р. лікування дерева було прове�
дено фахівцями Київського еколого�культурного центру. В даний
час дерево огороджено, має охоронний знак. Дуб названий на честь
відомого київського садівника Крістера, садиба якого знаходилася
поруч. Вільгельм Крістер, який приїхав до Києва в 1838 році як
фахівець з виробництва сукна, вже в 1850 році заснував фірму, яка
змінила вигляд міста — «Садівництво та насіннєве господарство 
В. Крістер». Виконавши величезну роботу зі створення розплідників
плодових і декоративних дерев, Крістер займався також широкою
просвітницькою, громадською діяльністю, безкоштовно поширю�
ючи каталоги з порадами з садівництва. Багато в чому, завдяки йо�
го роботі з акліматизації саджанців і виник той Київ, який ми знаємо
сьогодні — місто садів і парків.

18. Äóá Êðèñòåðà

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ : óë. Îñèïîâñêîãî, 3

ÂÎÇÐÀÑÒ: 500 ëåò

Второй по возрасту (после дуба Грюневальда) ки�
евский дуб. Найден и обследован д.б.н. В.И. Мельником и специалис�
тами Киевского эколого�культурного центра. Обхват ствола 6,20 мет�
ров, высота 30 метров. Дерево поражает своей красотой, мощью и…
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жизненной силой — в 1990�х годах вплотную к дереву примыкала му�
сорная свалка, огонь от горевшего мусора опалил часть ствола, но де�
рево выжило. В 1997 г. дуб получил статус ботанического памятника
природы. В 2006 г. лечение дерева было проведено специалистами
Киевского эколого�культурного центра. В настоящее время дерево ог�
раждено, имеет охранный знак. Дуб назван в честь известного киевс�
кого садовода Кристера, усадьба которого находилась рядом. Виль�
гельм Кристер, приехавший в Киев в 1838 году специалистом по про�
изводству сукна, уже в 1850 году основал фирму, изменившую облик
города — «Садоводство и семенное хозяйство В. Кристер».  Выполнив
огромную работу по созданию питомников плодовых и декоративных
деревьев, Кристер занимался и широкой просветительской общест�
венной деятельностью, бесплатно распространяя каталоги с советами
по садоводству.  Во многом благодаря его работе по акклиматизации
саженцев возник тот Киев, который мы знаем сегодня — город садов и
парков.

18. Christer Oak

LOCATION: 3 Osipovsky Str.

AGE: 500 years

This Oak is the second oldest of Kyiv's oaks (after the Grunewald Oak).
It was found and examined by Professor V. E. Melnik, and by the special�
ists of Kyiv's Ecological�Cultural Center. Its girth is 6.20 meters, height 
30 meters. The tree amazes with its beauty and might, and ... with its life
force — in the 1990s right next to the tree was a garbage dump. The fire
from burning trash destroyed part of the trunk, but the tree survived. 
In 1997 the Oak obtained the status of botanical monument of nature. 
In 2006 curative treatment was conducted by  specialists of Kyiv's
Ecological�Cultural Center. The tree is fenced in and is marked by a memo�
rial plate. The Oak is named after Kyiv's well�known gardener Christer,
whose ranch was located nearby. Wilhelm Christer, who arrived to Kyiv in
1838 as a specialist in textile making, in 1850 started a business that has
changed the image of the city.  It was called «W. Christer's gardening and
family farms». Aside from conducting the enormous job of setting up
greenhouses for fruit and decorative trees, Christer was also an educator,
distributing free catalogs with gardening instructions. The Kyiv we know
today — the city of parks and gardens, became possible to a large extend
as a result of his efforts in acclimating young trees.
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19. Â²ÊÎÂ² ÁÓÊÈ
ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: âóë. Îñèïîâñüêîãî, áóä. 2à, 
íà òåðèòîð³¿ ²íñòèòóòó õàð÷îâî¿ õ³ì³¿

ÂIÊ: á³ëüøå 100 ðîê³â

Вікові буки (два дерева) посаджені відомим київським садівником
В. Крістером наприкінці 19 століття в своєму маєтку, на Крістеровій
гірці. Найбільші і найстаріші буки Києва. Відрізняються незвичайною
красою. Висота дерев — 25 метрів, обхват від 4 до 6,20 метрів. Взято
під охорону в складі пам'ятки природи «Лісове урочище Крістерів» у
1997 р. за ініціативи Київського еколого�культурного центру.

19. Âåêîâûå áóêè
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: óë. Îñèïîâñêîãî, 2à, íà òåððèòî-
ðèè Èíñòèòóòà ïèùåâîé õèìèè.

ÂÎÇÐÀÑÒ: áîëåå 100 ëåò

Вековые буки (два дерева) посажены известным киевским садо�
водом В. Кристером в конце 19 века в своем имении, на Кристеро�
вой горке. Самые крупные и старые буки Киева. Отличаются
необыкновенной красотой. Высота деревьев — 25 метров, обхват от
4 до 6,20 метров. Взяты под охрану в составе памятника природы
«Лесное урочище Кристеров» в 1997 г. по инициативе Киевского
эколого�культурного центра. 

19. Centennial Beech trees
LOCATION: 2a Osipovsky str., on the grounds of the Food
Chemistry Institute.

AGE: over 100 years

Centennial beech trees (two trees) were planted by a famous gar�
dener W. Christer at the end of the XIX century at his ranch, on the
Christer Hill.  They are the biggest and the oldest of Kyiv's beech trees.
They are remarkably beautiful.  The height — 25 meters, girth 4 — 
6.20 meters. The trees were put under conservation in 1997 as a part of
monument of nature called «Christers' forest preserve» under the initia�
tive of Kyiv's Ecological�Cultural Center.



88 С.Л. ШНАЙДЕР, В.Є. БОРЕЙКО. 50 ВИДАТНИХ ДЕРЕВ КИЄВА

20



89С.Л. ШНАЙДЕР, В.Е. БОРЕЙКО. 50 ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ КИЕВА

20. ÄÓÁ ØÅÂ×ÅÍÊÀ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: íà âåðøèí³ ïàãîðáà íà 
òåðèòîð³¿ ïàðêó ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñòåöòâà ì³ñöåâîãî
çíà÷åííÿ «Áåðåçîâèé ãàé», íåïîäàë³ê â³ä ïåðåõðåñòÿ 
âóëèöü Á³ëèöüêî¿ ³ Âèøãîðîäñüêî¿

ÂIÊ: áëèçüêî 300 ðîê³â

Біла тинькована хата на Пріорці, третій меморіальний центр
Шевченка в Києві, сама по собі є головним експонатом музею.
Колись, це потопаюче в зелені вишневих садів передмістя Києва
виглядало саме так. І не дивно, що разом з хатою, що збереглася
завдяки імені Шевченка, який жив тут зовсім недовго в 1859 році
перед вигнанням з України, зберігся і стародавній дуб. Шевченко
дуже тонко відчував гармонію співіснування людини і природи —
скромна вибілена хата і стародавній дуб манили його, втомленого
від негараздів. «Йшов та йшов — бачу хатина стоїть, чи то панська
чи то мужича, біла�біла, наче сметана, та ще й садочком обросла, а
Надворі розвішані дитячі сороченята та й рукавчатами махають,
Ніби кличуть мене до себе». Хата, що стала в радянські часи звичай�
ною комунальною квартирою, збереглася дивом. Це ж можна ска�
зати і про дуб. До кінця XX століття, через варварське зрізання гілок,
проведене Комунальним підприємством «Зеленбуд» Подільського
району, меморіальне дерево знаходилося в дуже поганому стані.
На місці зрізів утворилися великі гниючі дупла, а стовбур дерева
відвідувачі порізали автографами. Двічі, в 2006 р. і 2009 р. Київсь�
кому еколого�культурному центру, доводилося лікувати дерево
(пломбувати дупла, зміцнювати канатами гілки що залишилися, за�
фарбовувати порізи). Більше 10 років Комунальне підприємство
«Зеленбуд» Подільського району м. Києва чинило опір оголошенню
дуба пам'яткою природи. Проте в 2010 р. дуб Шевченка став бо�
танічною пам'яткою. Нині дерево огороджено та має охоронний
знак.
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20. Äóá Øåâ÷åíêî

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: íà âåðøèíå õîëìà íà
òåððèòîðèè ïàðêà ñàäîâî-ïàðêîâîãî èñêóññòâà
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ «Áåðåçîâûé ãàé», íåäàëåêî 
îò ïåðåêðåñòêà óëèö Áåëèöêàÿ è Âûøãîðîäñêàÿ.

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 300 ëåò

Белая тинькованая  хата на Приорке, третий мемориальный
центр Шевченко в Киеве, сама по себе является главным экспона�
том музея. Когда�то этот утопающий в зелени вишневых садов при�
город Киева выглядел именно так. И не удивительно, что вместе с
хатой, сохранившейся благодаря имени Шевченко, жившего тут
совсем недолго в 1859 году перед изгнанием с Украины, сохранил�
ся и древний дуб. Шевченко очень тонко чувствовал гармонию со�
существования человека и природы — скромная выбеленная хата и
древний дуб манили его, уставшего от невзгод. «Йшов та йшов —
бачу хатина стоїть, чи то панська чи то мужича, біла�біла, наче сме�
тана, та ще й садочком обросла, а надворі розвішані дитячі сороче�
нята та й рукавчатами махають, ніби кличуть мене до себе». Хата,
ставшая в советские годы обычной коммунальной квартирой, сох�
ранилась чудом. Это же можно сказать и о дубе. К концу XX века,
из�за варварского обрезания ветвей, проводимого Коммунальным
предприятием зеленого строительства Подольского района, мемо�
риальное дерево находилось в очень плохом состоянии. На месте
срезов образовались большие гниющие дупла, а ствол дерева
посетители изрезали автографами. Дважды, в 2006 г. и 2009 г. Ки�
евскому эколого�культурному центру, приходилось лечить дерево
(пломбировать дупла, укреплять канатами оставшиеся ветви,
закрашивать порезы). Более 10 лет Коммунальное предприятие зе�
леного строительства Подольского района г. Киева сопротивлялось
объявлению дуба памятником природы. Однако в 2010 г. дуб Шев�
ченко стал ботаническим памятником. В настоящее время дерево
ограждено, имеет охранный знак.
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20. Shevchenko's Oak

LOCATION: on the hilltop of «Birch Grove» park
(«Berezoviy Gai»), not far from the intersection
of Belitska and Vishgorodska streets.

AGE: nearly 300 years

The white hut on the Hill at the third of Shevchenko's memorial cen�
ters in Kyiv, is in itself a main attraction of the museum. In the past this
whole suburb of Kyiv was green and covered with cherry gardens. Not
surprisingly, that together with the hut, which survived because of its
association with the name of Shevchenko who lived here very briefly in
1859 before his exile from Ukraine, also remains an ancient oak.
Shevchenko  felt very keenly the harmony of coexistence of  man and
nature — a simple whitewashed hut and an ancient oak attracted him
who was tired of sorrows. «Walked and walked — see hut is standing,
whether noble or kern, white like a cream, and even the garden over�
grown; and children's shirts are hanging and waving sleeves as if calling
me». The hut which became a regular communal apartment during
Soviet era, miraculously survived. The same can be said about the Oak.
By the end of  the XX century, because of the barbarian trimming of
branches, undertaken by the  Communal department of Podol neigh�
borhood, this memorial tree was in a much damaged state. The places
where the cuts were made formed large rotting hollows, and the trunk
of the tree was covered with autographs. Twice, in 2006 and in 2009
Kyiv's Ecological�Cultural Center treated the tree (filling the hollows,
reinforcing the branches with ropes, and painting over scars). For over
10 years the Communal department of Ecology of Podol neighborhood
of Kyiv, resisted efforts to protect the tree as a monument of nature.
Finally in 2010 Shevchenko's Oak became a botanical monument of
nature. Now the tree is fenced in and has a protective plaque.
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21. ÄÓÁ ÁÓßËÀ (ÏÅÍÜ)

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Íàö³îíàëüíèé åêîëîãî-
íàòóðàë³ñòè÷íèé öåíòð, âóë. Âèøãîðîäñüêà, 19

ÂIÊ ÇÀÃÈÁËÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ: ïîíàä 350 ðîê³â

Стародавні дерева навіть після загибелі не залишають людей бай�
дужими. У стовбурах загиблих дерев влаштовують місця відпочинку і
навіть каплиці, як було, наприклад, з величезним дубом у селі Вороб�
левичі Львівської області; на старих деревах розвішують дзвони, 
як було на дубі біля церкви Івана Предтечі в Масандрі або залишають
як згадку після пожеж. У Великобританії поряд з живими деревами
підлягають заповіданню і пеньки старих меморіальних дерев і вида�
ються мартирологи. На жаль, є й інші приклади, коли меморіальне де�
рево гине з вини людини. На території Національного еколого�нату�
ралістичного центру (колишня Республіканська станція юннатів) біля
готелю ріс унікальний віковий дуб, який в народі нарекли ім'ям черво�
ноармійця Буяла, розстріляного біля цього дерева в 1941 році нациста�
ми. Вік дерева був більше 350 років, висота 15 м, обхват стовбура
близько 5 м. Однак наприкінці 1990�х років, за рішенням керівництва
Національного еколого�натуралістичного центру (як не парадоксаль�
но це звучить!), Дерево було зрізано. Залишився тільки пень, як крас�
номовний пам'ятник непоясненому варварству.

21. Äóá Áóÿëà (ïåíü)

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Íàöèîíàëüíûé ýêîëîãî-
íàòóðàëèñòè÷åñêèé öåíòð, óë. Âûøãîðîäñêàÿ, 19

ÂÎÇÐÀÑÒ ÏÎÃÈÁØÅÃÎ ÄÅÐÅÂÀ: áîëåå 350 ëåò

Древние деревья даже после гибели не оставляют людей равно�
душными. В стволах погибших деревьев устраивают места отдыха и
даже часовни, как было, например, с огромным дубом в с. Вороб�
левичи Львовской области; на старых деревьях развешивают коло�
кола, как было на дубе у церкви Иоанна Предтечи в Массандре или
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оставляют как памятник после пожаров. В Великобритании наряду с
живыми деревьями подлежат заповеданию и пни старых мемори�
альных деревьев и издаются мартирологи. К сожалению, есть и
другие примеры, когда мемориальное дерево гибнет по вине чело�
века. На территории Национального эколого�натуралистического
центра (бывшая Республиканская станция юннатов) возле гостини�
цы рос уникальный вековой дуб, который в народе нарекли именем
красноармейца Буяла, расстрелянного у этого дерева в 1941 году
нацистами. Возраст дерева был более 350 лет, высота 15 м, обхват
ствола около 5 м. Однако в конце 1990�х годов, по решению руко�
водства Национального эколого�натуралистического центра (как
ни парадоксально это звучит!), дерево было спилено. Остался толь�
ко пень, как красноречивый памятник необъяснимому варварству.

21. Buyal's Oak (tree stump)

LOCATION: National Ecological-Naturalistic
Center, 19 Vishgorodska str.

AGE OF THE DESTROYED TREE was over 350 years 

Ancient trees, even after death, don't leave people indifferent.  In the
trunks of the fallen trees people often set up rest areas and even chapels,
as was the case with the giant oak of Voroblevichi in Lvov's county.  People
would hang church bells on old trees, as on the oak next to the church of
John the Baptist in Massandra, or sometimes people leave them as monu�
ments after the fires.  In Great Britain alongside with life trees, the tree
stumps of great memorial trees are also subject to protection, and publi�
cation of martirology. Unfortunately there are other examples as well,
when a memorial tree dies as a result of people's actions. A unique giant
centennial  oak tree grew on the grounds of the National Ecological�
Naturalistic Center (previously state junior naturalists station) near hotel.
People named it Buyal's Oak, after a war hero who was shot by the Nazis
in 1941 next to this tree. The tree was over 350�years�old, 15 meters in
height, with girth around 5 meters. However, in the late 1990's, in accor�
dance with the decision of National Ecological�Naturalistic Center (as iron�
ic as it sounds!), the tree was cut down.  Only the stump remains — a jar�
ring memorial of an inexplicable barbaric act.
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22. ÖÀÐÑÜÊÈÉ ÄÓÁ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Ïóùà-Âîäèöÿ, 
ïåðåòèí âóëèö³ Ãàìàðíèêà ³ 2-é ë³í³¿

ÂIÊ: áëèçüêî 300 ðîê³â

Пуща�Водиця, курортне місце і зона відпочинку Києва, виникла
наприкінці XIX століття, як природна відповідь на бурхливе зростан�
ня міста в період цукрового буму. Кияни, котрі звикли не до чахлих
сквериків біля будинків, а до парків і садів, намагалися вивезти свої
сім'ї за місто, яке стрімко розросталося. Як це нагадує тенденції
сьогодення, коли і без того надмірну забудову Києва намагаються
ущільнити за рахунок величезних і так не властивих духу киян ви�
сотних житлових будинків, пропонуючи натомість «парки» і «скве�
ри» з наспіх посадженого десятка дерев! Класичні лінії київського
пейзажу, в якому крони дерев зеленіють вище будинків, повсюдно
порушуються. Тому, особливо цінні ті старі дерева, які всупереч волі
забудовників зберігають самі жителі. У Пущі�Водиці, на перетині ву�
лиці Гамарника і 2�й лінії, зростає віковий дуб, званий в народі
Царським. Його вік близько 300 років, обхват стовбура 4 метра,
висота 25 метрів. Царський дуб — найстаріший дуб в Пущі�Водиці.
За легендою, цим дубом милувалася Катерина II, коли відвідала
Пущу�Водицю. Його бачили Т.Г. Шевченко і Л. Українка, Н.В. Гоголь
і Л.М. Толстой. З 2011 року Царський дуб, за ініціативи Київського
еколого�культурного центру, має статус ботанічної пам'ятки приро�
ди.
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22. Öàðñêèé äóá

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Ïóùà-Âîäèöà, ïåðåñå÷åíèå óëèöû
Ãàìàðíèêà è 2-é ëèíèè

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 300 ëåò

Пуща�Водица, курортное место и зона отдыха Киева, возникла в
конце XIX века, как естественный ответ на бурный рост города в пе�
риод сахарного бума. Киевляне, привыкшие не к чахлым скверикам
возле домов, а к паркам и садам, старались вывезти свои семьи за
город, который стремительно разрастался. Как это напоминает тен�
денции нашего времени, когда и без того чрезмерную застройку
Киева пытаются уплотнять за счет огромных и так не свойственных
духу киевлян высотных жилых домов, предлагая взамен «парки» и
«скверы» из наспех посаженного десятка деревьев! Классические
линии киевского пейзажа, в котором кроны деревьев зеленеют вы�
ше домов, повсеместно нарушаются. Поэтому особо ценны те ста�
рые деревья, которые вопреки воле застройщиков сохраняют сами
жители. В Пуще�Водице, на пересечении улицы Гамарника и 2�й
линии, растет вековой дуб, называемый в народе Царским. Его воз�
раст около 300 лет, обхват ствола 4 метра, высота 25 метров.
Царский дуб — самый старый дуб в Пуще�Водице. По легенде, этим
дубом любовалась Екатерина II, когда посетила Пущу�Водицу. 
Его видели Т.Г. Шевченко и Л. Украинка, Н.В. Гоголь и Л.Н. Толстой.
С 2011 года Царский дуб, по инициативе Киевского эколого�куль�
турного центра, имеет статус ботанического памятника природы.
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22. Tsar Oak

LOCATION: Puscha-Voditsa, intersection 
of Gamarnik str. and 2nd lane

AGE: around 300 years

Puscha�Voditsa, Kyiv's resort and recreation area, emerged in the
late XIX century as a natural response to the rapid growth of the city
during the sugar boom. Kyiv's natives, not accustomed to stunted little
parks near their houses, but to parks and gardens, tried to take their
families out of the rapidly growing city.  This is reminiscent of today's
trends.  Already too dense development of Kyiv is being even more con�
densed by building high�rises, so uncharacteristic to Kyiv's spirit. In
return, developers offer «parks» and «green squares», made up of
dozens of hurriedly planted trees!  Everywhere developers violate Kyiv's
classic landscape lines, where the greenery of the trees rises over the
houses.  Therefore, ancient trees that are preserved by the residents,
against the will of developers, are especially valuable. A centennial oak,
people call Tsarski (royal) grows in Puscha�Voditsa, at the intersection
of Gamarnik street and 2nd lane. Its age is around 300 years, its girth is
4 meters and height is 25 meters. Tsarski oak is the oldest oak in Puscha�
Voditsa.  According to the legend, it was admired by Catherine II.  Taras
Shevchenko, Lesya Ukrainka, Nikolay Gogol and Leo Tolstoy came to
see this tree.  In 2011 Tsarski oak, under the initiative of Kyiv's
Ecological�Cultural Center, obtained the status of botanical monument
of nature.
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23. ÌÓÆÍIÉ ÄÓÁ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Äåëåãàòñüêèé ïðîâóëîê, 3/5

ÂIÊ: áëèçüêî 500 ðîê³â

На стику Татарки і Лук'янівки, що іменувалася в XIX столітті
«київською Швейцарією», мало що нагадує про колишні часи. Але ж
саме тут, в печерах на схилах глиняних ярів, було знайдено судини
трипільської культури, а міфологічний Добриня Микитич боровся зі
Змієм (до речі, Змієва печера знаходиться зовсім поруч). Колись тут
був респектабельний район особняків�модерн інтелігенції 
XIX століття, пізніше закритий особняк «інтелігентного» Н.С. Хрущо�
ва, зараз же район забудований звичайними багатоквартирними
будинками. Тому особливо дивно, що серед цієї забудови зберігся
справжній билинний велетень — величезний 500�річний дуб. 
Він росте поряд з гаражами (Делегатський пров., буд. 3/5). 
Цей, дивовижної краси дуб являє собою уособлення мужності і опір
негараздам. Він єдиний, що вцілів під час масового будівництва га�
ражів, а також залишився живий після удару блискавки. Обхват
стовбура дерева — 5,75 метрів, висота 25 метрів. За ініціативи
Київського еколого�культурного центру в 2010 році дуб отримав
статус ботанічної пам'ятки природи.

23. Ìóæåñòâåííûé äóá

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Äåëåãàòñêèé ïåðåóëîê, 3/5

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 500 ëåò

На стыке Татарки и Лукьяновки, именовавшейся в XIX веке
«киевской Швейцарией», мало что напоминает о былых временах.
Но ведь именно здесь, в пещерах на склонах глиняных яров, были
найдены сосуды трипольской культуры, а мифологический Добры�
ня Никитич боролся со Змеем (кстати, Змиевая пещера находится
совсем рядом). Когда�то здесь был респектабельный район особ�
няков�модерн интеллигенции XIX века, позже закрытый особняк
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«интеллигентного» Н.С. Хрущева, сейчас же район застроен обыч�
ными многоквартирными домами. Поэтому особенно удивительно,
что среди этой застройки сохранился настоящий былинный испо�
лин — огромный 500�летний дуб. Он растет по Делегатскому пер., 
д. 3/5, рядом с гаражами. Этот удивительной красоты дуб являет
собой олицетворение мужества и сопротивления невзгодам. 
Он единственный уцелел и во время массового строительства га�
ражей, остался жив после удара молнии. Обхват ствола дерева —
5,75 метров, высота 25 метров. По инициативе Киевского эколого�
культурного центра в 2010 году дуб получил статус ботанического
памятника природы.

23. Fearless Oak

LOCATION: 3/5 Delegate lane

AGE: around 500 years

At the junction Tatarka and Lukyanovka, an area named in the 
XIX century «Kyiv's Switzerland» little reminds us of  times gone by. 
Yet it was here, in the caves of clay ravines, where old amphorae of the
Tripoli culture were discovered, and where mythical Dobrinya Nikitich
fought the Serpent (incidentally, the Serpent cave is nearby).  Once, this
was a respectable neighborhood of modern�residences of XIX's centu�
ry intelligencia, later it became an exclusive residence of «intelligent»
soviet leader Nikita Khrushchev. Now, this neighborhood has regular
multiunit houses.  Hence, it is especially remarkable, that amidst this
development, remains a true epic giant — a colossal 500�year�old oak.
It grows on Delegate's lane 3/5, next to the garages. This magically
beautiful oak is the epitome of courage and resistance to adversity.  
The only survivor of the massive construction of garages, this oak has
survived a lightning strike. Its girth is 5.76 meters and height is 
25 meters. Under the initiative of Kyiv's Ecological�Cultural Center in
2010 the oak obtained the status of botanical monument of nature.
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24. ÏËÀÒÀÍ ÀÊÀÄÅÌIÊÀ 
ÊÀÙÅÍÊÀ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: âóë. Ìåëüíèêîâà, 36,
íàâïðîòè ãóðòîæèòêó ¹ 20

ÂIÊ: áëèçüêî 100 ðîê³â

Платан академіка Кащенка названий на честь відомого українсько�
го вченого�природознавця, академіка Миколи Феофановича Кащен�
ка. М.Ф. Кащенко, справжній учений широкого профілю, ембріолог,
зоолог, піонер акліматизації та селекції рослин, філософ і творчо об�
дарована людина, приїхав до Києва вже немолодою людиною після
багаторічної роботи в Сибіру. У 1913 році на свої особисті кошти на
заболоченій Лук'янівці вчений розбив акліматизаційний сад, який з
часом розрісся у велику академічну установу. На жаль, в 1986 році він
був вирубаний, і на його місці було збудовано Вищу партійну школу
ЦК КПУ. Зараз тут — інститут міжнародних відносин та інститут
журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка.
А від усього акліматизаційного саду залишився в живих тільки один
платан. Вік дерева — 100 років, висота 15 метрів, обхват стовбура —
3,80 метрів. Платан знаходиться в хорошому стані. У 1997 році, 
за ініціативи Київського еколого�культурного центру, отримав статус
ботанічної пам'ятки природи. Має охоронний знак.

24. Ïëàòàí àêàäåìèêà Êàùåíêî

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ : óë. Ìåëüíèêîâà, 36,
íàïðîòèâ îáùåæèòèÿ ¹ 20

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 100 ëåò

Платан академика Кащенко назван в честь известного украинского
ученого�естественника, академика Николая Феофановича Кащенко.
Н.Ф. Кащенко, настоящий ученый широкого профиля, эмбриолог, зо�
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олог, пионер акклиматизации и селекции растений, философ и твор�
чески одаренный человек, приехал в Киев уже немолодым человеком
после многолетней работы в Сибири. В 1913 году на свои личные сред�
ства на заболоченной Лукьяновке ученый разбил акклиматизацион�
ный сад, который со временем разросся в крупное академическое уч�
реждение.  К сожалению, в 1986 году он был вырублен, и на его мес�
те была построена Высшая партийная школа ЦК КПУ. Сейчас здесь —
Институт международных отношений и Институт журналистики
Киевского национального университета им. Т. Шевченко. А от всего
акклиматизационного сада остался в живых только один платан. Воз�
раст дерева — 100 лет, высота 15 метров, обхват ствола — 3,80 метров.
Платан находится в хорошем состоянии. В 1997 году, по инициативе
Киевского эколого�культурного центра, получил статус ботанического
памятника природы. Имеет охранный знак.

24. Professor Kaschenko Sycamore

LOCATION: 36 Melnikova str., in front of dormitories ¹ 20

AGE: around 100 years

Professor Kaschenko's Sycamore is names after a famous Ukrainian
scientist�naturist, distinguished professor Nicholai Feofanovich
Kaschenko. N.F. Kaschenko was a truly multitalented scientist — embry�
ologist, zoologist, pioneer of acclimation and selection of plants,
philosopher, and artistically gifted person. He came to Kyiv in his later
years, after many years of work in Siberia. In 1913, with his own funds,
he created an acclimation garden in the swamp area of Lukyanovka.
Overtime the garden grew into a large academic institution.
Unfortunately, in Soviet Times in 1986 it was cut down, and in its place
a High Party School of Central Committee of Communist Party of
Ukraine was built. Today, this has become the University of
International relations, and Institute of Journalism of Kyiv's National
Shevchenko University. The Sycamore is the sole survivor of the accli�
mation garden. Its age is 100 years, height is 15 meters, and girth is 3.80
meters. The sycamore remains in good health. In 1997, under the initia�
tive of Kyiv's Ecological�Cultural Center, the tree obtained the status of
botanical monument of nature, and received a conservation plaque.
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25. ÊÈÏÀÐÈÑÎÂÈÊ ÑÓÕIÍÀ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: âóë. Òèðàñïîëüñüêà, 43/1

ÂIÊ: áëèçüêî 150 ðîê³â

Унікальний, і мабуть, самий древній екземпляр кипарисовика,
зростаючий в Києві. Обхват стовбура 2,10 метра, висота 10 метрів,
приблизний вік 150 років. Очевидно, був посаджений у своєму
маєтку в середині 19 століття одним з київських любителів екзотич�
них дерев. Зважаючи на близькість Сирецького дендропарку можна
припустити, що дерево було посаджено в часи діяльності квітково�
декоративного господарства Карла Майєра, заснованого в 
1875 році, в якому пізніше також працював відомий дендролог Ми�
кола Олександрович Птіцин (1893�1966). Дерево названо на честь
Сергія Сухіна, який знайшов кипарисовик і повідомив про нього в
Київський еколого�культурний центр. Росте в невеличкому садочку
за адресою вул. Тираспольська, 43/1. Отримав статус ботанічної
пам'ятки природи, за ініціативи Київського еколого�культурного
центру, в 2013 році.

25. Êèïàðèñîâèê Ñóõèíà

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ : óë. Òèðàñïîëüñêàÿ, 43/1

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 150 ëåò

Уникальный и, по�видимому, самый древний экземпляр кипа�
рисовика, растущий в Киеве. Обхват ствола 2,10 метра, высота 
10 метров, приблизительный возраст 150 лет. Очевидно, был поса�
жен в своем имении в середине 19 века одним из киевских любите�
лей экзотических деревьев. Ввиду близости Сырецкого дендропар�
ка можно предположить, что дерево было посажено во времена
деятельности цветочно�декоративного хозяйства Карла Майера,
основанного в 1875 году, в котором позднее также работал извест�
ный дендролог Николай Александрович Птицын (1893�1966). Дере�
во названо в честь Сергея Сухина, нашедшего кипарисовик и сооб�
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щившего о нем в Киевский эколого�культурный центр. Растет в не�
большом садике по адресу ул. Тираспольская, 43/1. Получил статус
ботанического памятника природы, по инициативе Киевского
эколого�культурного центра, в 2013 году.

25. Sukhin Cypress (Chamaecyparis)

LOCATION: 43/1 Tiraspolska str.

AGE: around 150 years

A unique and perhaps the oldest ancient example of cypress (false
cypress or Chamaecyparis), growing in Kyiv. Its girth is 2.10 meters, its
height is 10 meters, and approximate age is 150 years. Apparently it was
planted on a private ranch by one of Kyiv's enthusiasts of exotic trees.
Due to the proximity of Siretsky arboretum, it is possible to assume that
the tree was planted during the time of operations of flora�decorative
management of Karl Mayer, established in 1875, where later worked
the well�known dendrologist Nikolay Ptitsin (1893�1966). The tree is
named after Sergei Sukhin, who found the tree and reported his find to
the Kyiv's Ecological�Cultural Center. It grows in the small garden on
Tiraspolska street, 43/1. In 2013, under the initiative of Kyiv's
Ecological�Cultural Center the tree obtained the status of botanical
monument of nature.
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26. ÄÓÁ ÑÒÅÖÅÍÊÀ
ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Ñàðàòîâñüêà, 63

ÂIÊ: 300 ðîê³â

Дуб Стеценка названий на честь одного з відомих діячів
заповідної справи України, колишнього начальника Державної служ�
би заповідної справи Миколи Пилиповича Стеценка. Вік дуба близько
300 років, висота 25 метрів, обхват стовбура 4,15 метра. У дубі є вели�
чезна обпечене дупло. Дуб росте біля автозаправки (вул. Саратовська,
63). У 2009 році, за ініціативи Київського еколого�культурного центру,
дуб отримав статус ботанічної пам'ятки природи.

26. Äóá Ñòåöåíêî
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ : Ñàðàòîâñêàÿ, 63

ÂÎÇÐÀÑÒ: 300 ëåò

Дуб Стеценко назван в честь одного из известных дея�
телей заповедного дела Украины, бывшего начальника Государ�
ственной службы заповедного дела Николая Филипповича Стецен�
ко. Возраст дуба около 300 лет, высота 25 метров, обхват ствола
4,15 метра. В дубе имеется огромное обожженное дупло. Дуб растет
по ул. Саратовская, 63, возле автозаправки. В 2009 году, по иници�
ативе Киевского эколого�культурного центра, дуб получил статус
ботанического памятника природы.

26. Stetsenko Oak
LOCATION: 63 Saratovska

AGE: 300 years

Stetsenko's Oak is named after one of the well�known 
figures in Ukrainian environmental protection and conservation field.
Nikolai Philipovich Stetsenko previously worked as the head of the
Federal Agency of environmental protection and conservation. The age
of the oak is around 300 years, its height is 25 meters and girth is 
4.14 meters. There is a huge burned hollow in the tree. It grows on
Saratovska Street, 63, near the gas station. In 2009, under the initiative
of Kyiv's Ecological�Cultural Center, the tree obtained the status 
of botanical monument of nature.
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27. ÄÂÀ ÂIÊÎÂÈÕ ÊËÅÍÈ 
(ÊËÅÍÈ ßÂÎÐÍÈÖÜÊÎÃÎ)

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: ïðîñïåêò Ïåðåìîãè,
73/1

ÂIÊ: áëèçüêî 100 ðîê³â

Галагани виникли як поселення лісової охорони в кінці 
XIX століття, і після переведення сюди Рубежівськоі колонії для не�
повнолітніх у «противагу» було вирішено закласти храм. Ним став
храм Олександра Невського, побудований в 1881 році за проектом
відомого Київського архітектора В.Н. Миколаєва, автора безлічі
цивільних споруд, особняків і церков Києва. Серед його найбільш
відомих збережених творінь — пам'ятник Богдану Хмельницькому,
будівля Національної Філармонії, музей російського мистецтва.
Храм був багато прикрашений фресками В. Васнецова, 
П. Свєдомського і В. Котарбінського. При храмі було велике кладо�
вище (більше 500 поховань). Історія з приходом радянської влади
передбачувана — храм став спочатку будинком культури Київсько�
го верстатобудівного заводу, а в 1936 році і зовсім знищений.
Слідом за храмом був розстріляний і його настоятель, а цвинтар бу�
ло підірвано. Єдиними живими свідками цих подій залишаються
кілька дерев, найбільші з яких — два вікових клени сріблясті, одні з
найбільших у Києві. Вік дерев близько 100 років, обхват стовбура
3,15 метра і 3,46 метра, висота — 15 метрів. Названі на честь велико�
го українського історика, археолога і найбільшого дослідника запо�
розького козацтва Д.І. Яворницького. Клени отримали статус
ботанічних пам'яток природи в 2009р., за ініціативи Київського
еколого�культурного центру.
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27. Äâà âåêîâûõ êëåíà (êëåíû ßâîðíèöêîãî)

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ : ïðîñïåêò Ïîáåäû, 73/1

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 100 ëåò

Галаганы возникли как поселение лесной охраны в конце XIX ве�
ка, и после перевода сюда Рубежовской колонии для несовершен�
нолетних в «противовес» было решено заложить храм. Им стал
храм Александра Невского, построенный в 1881 году по проекту
знаменитого Киевского архитектора В.Н. Николаева, автора множе�
ства гражданских сооружений, особняков и церквей Киева. Среди
его наиболее известных сохранившихся творений — памятник Бог�
дану Хмельницкому, здание Национальной Филармонии, музей
русского искусства. Храм был богато украшен  фресками В. Васне�
цова, П. Сведомского и В. Котарбинского. При храме было большое
кладбище (более 500 захоронений). История с приходом советской
власти предсказуема — храм стал вначале домом культуры Киевс�
кого станкостроительного завода, а в 1936 году и вовсе уничтожен.
Вслед за храмом был расстрелян и его настоятель, а кладбище сры�
то. Единственными живыми свидетелями этих событий остаются
несколько деревьев, самые крупные из которых — два вековых кле�
на серебристых, одни из самых крупных в Киеве. Возраст деревьев
около 100 лет, обхват ствола 3,15 метра и 3,46 метра, высота — 
15 метров. Названы в честь великого украинского историка, архео�
лога и крупнейшего исследователя запорожского казачества 
Д.И. Яворницкого. Клены получили статус ботанических памятни�
ков природы в 2009 г по инициативе Киевского эколого�культурно�
го центра.
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27. Two centennial maples 

(Yavornitsky Maples)

LOCATION: 73/1 Peremogy avenue

AGE: around 100 years

Galagans emerged as a settlement for the forest rangers at the end
of XIX century. When the Rubejovska correctional facility for minors
was moved here, as a «counterweight» a cathedral was founded. 
It became Aleksander Nevsky cathedral, built in 1881 by famous Kyiv's
architect V.N. Nikolaev, an author of many civic buildings, private resi�
dencies, mansions, and churches in Kyiv. Among his most famous
remaining works are the Bohdan Khmelnitsky monument, National
Philharmonic, and museum of Russian art. The cathedral was richly dec�
orated with frescoes by famous painters Vasnetsov, Svedomski,
Kotarbinski.  There was a large cemetery attached to the cathedral (over
500 burials). Its history, once the Soviet era came is predictable — first
the cathedral became the cultural center for Kyivs machine�manufac�
turing factory, then in 1936  it was completely demolished. After the
destruction of the cathedral its preacher was killed and the cemetery
was dug out. The only remaining witnesses of these events were sever�
al trees, the largest of which are two centennial silvery maples, some 
of the largest in Kyiv. Their age is around 100 years, girths are 3.15 and
3.46 meters, and height is 15 meters. They are named after the great
Ukrainian historian, archeologist, and prominent researcher 
of Zaporizhia Cossaks D. E. Yavornitsky. Maples obtained the status of
botanical monuments of nature in 2009 under the initiative of Kyiv's
Ecological�Cultural Center.
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28. ÀÊÀÖIß ÁIËÀ 
(ÐÎÁIÍIß ÇÂÈ×ÀÉÍÀ)

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: ïðîñïåêò Ïåðåìîãè,
73à

ÂIÊ: áëèçüêî 130 ðîê³â

Неподалік від кленів Яворницького знаходиться ще однин свідок
руйнування храму Олександра Невського,акація так само, вочевидь,
посаджена в кінці XIX століття. Це одна з найкрасивіших і стародавніх
білих акацій в Києві. Вік близько 130 років, висота 15 м, обхват стовбу�
ра 3,70 м. У липні 2007 року освячена настоятелем храму Святого Пан�
телеймона отцем Миколаєм. Отримала статус ботанічної пам'ятки
природи за ініціативи Київського еколого�культурного центру в 
1999 році. Має охоронний знак. Дерево стає надзвичайно гарним, ко�
ли на початку червня покривається масою білих запашних квітів.

28. Àêàöèÿ áåëàÿ 

(ðîáèíèÿ îáûêíîâåííàÿ)

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: ïðîñïåêò Ïîáåäû, 73à

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 130 ëåò

Недалеко от кленов Яворницкого находится еще
одна свидетельница разрушения храма Александра Невского, так
же, очевидно, посаженная в конце XIX века. Это одна из самых кра�
сивых и древних белых акаций в Киеве. Возраст около 130 лет, вы�
сота 15 м, обхват ствола 3,70 м. В июле 2007 года освящена настоя�
телем храма Святого Пантелеймона отцом Николаем. Получила ста�
тус ботанического памятника природы по инициативе Киевского
эколого�культурного центра в 1999 году. Имеется охранный знак.
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Дерево становится необыкновенно красивым, когда в начале июня
покрываются массой белых благоухающих цветов.

28. White Acacia — Locust (Robinia pseudoacacia)

LOCATION: 73a Peremogy Avenue

AGE: around 130 years

Not far from Yavornitsky Maples, lives another witness of the
destruction of Alexander Nevsky cathedral, that too was planted at the
end of XIX century. This is one of the most beautiful and ancient white
acacia in Kyiv. It is about 130 years old, its height is 15 meters, and girth
is 3.70 meters. In July of 2007 the tree was blessed by father Nikolay,
pastor of the cathedral of Saint Pantheleymon. The tree obtained the
status of botanical monument of nature, under the initiative of Kyiv's
Ecological�Cultural Center in 1999, and has a protective plaque. 
The tree becomes especially spectacular in early June when it is covered
by a multitude of white fragrant flowers.
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29. ÄÓÁ-ÊÐÀÑÅÍÜ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: âóë. ×åðâîíîçàâîäñüêà, 7

ÂIÊ: áëèçüêî 300 ðîê³â

На Галаганах росте ще одне могутнє дерево. Високий, стрункий,
гарний дуб недарма названий Красень. Висота його більше 
30 метрів, обхват стовбура 4 м, вік близько 300 років. Місцевий
ЖЕК хотів зрізати дуб наприкінці 2006 г, тому що в нижній частині
стовбура дерева було дупло. Щоб врятувати дерево, Київським
еколого�культурним центром прямо під Новий рік було проведено
термінове пломбування дупла. Як ботанічна пам'ятка природи, дуб
охороняється з 2004 р. До речі, на Галаганах росло ще кілька вели�
чезних дубів, і всі вони були знищені в радянські часи. Можна
тільки уявити, яку кількість стародавніх дубів було знищено при
створенні на Галаганах промислової зони та житлової забудови.
Так, місцеві мешканці пам'ятають про три величезних дуба, що рос�
ли зовсім недалеко від збереженого дерева. Вони називалися «Три
Друга». Місцеві жителі розповідають про трьох друзів�льотчиків,
що жили на Галаганах і були пов'язані фронтовою дружбою. 
За незрозумілим збігом, дуби спилювали по черзі, відразу після
смерті ветеранів. 

29. Äóá-Êðàñåíü

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ : óë. Êðàñíîçàâîäñêàÿ,  7

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 300 ëåò

На Галаганах растет еще один удивительно красивый дуб. Высо�
кий, стройный, красивый дуб недаром назван Красенем. Высота его
более 30 метров, обхват ствола 4 м, возраст около 300 лет. Мест�
ный ЖЭК хотел спилить дуб в конце 2006 г, так как в нижней части
ствола дерева имелось дупло. Чтобы спасти дерево, Киевским эко�
лого�культурным центром, прямо на Новый год, было проведено
срочное пломбирование дупла. Как ботанический памятник приро�
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ды дуб охраняется с 2004 г. Кстати, на Галаганах росло еще нес�
колько огромных дубов, и все они были уничтожены в советское
время. Так, местные жители помнят про три огромных дуба, росших
совсем недалеко от сохранившегося дерева. Они назывались «Три
Друга». Местные жители рассказывают про трех друзей�летчиков,
живших на Галаганах и связанных фронтовой дружбой. По непо�
нятному совпадению, дубы спиливали поочередно, сразу после
смерти ветеранов. Можно только представить, какое количество
древних дубов было уничтожено при создании на Галаганах
промышленной зоны и жилой застройки.

29. Krasen Oak

LOCATION: 7 Krasnozavodska str.

AGE: around 300 years

Galagans are home for one more amazingly beautiful oak tree. Tall
and slender, this incredible oak is called Krasen for a reason (beautiful).
Its height is over 30 meters, its girth is 4 meters, and it is about 
300�years�old. A local residential committee wanted to cut it down 
in late 2006, because in the lower part of the trunk there was a hollow.
In order to rescue the tree, Kyiv's Ecological�Cultural Center on New
Year's eve, conducted an emergency filling of the hollow. As a botani�
cal monument of nature the tree has become protected since 2004.
There were several more ancient oaks on Galagans, but all of them were
destroyed during Soviet times. One can only infer how many ancient
oaks were destroyed during Galagans industrial park building and resi�
dential development. Though locals recall that there were three giant
oaks that grew close together known as the «three Friends». Local resi�
dents tell the story of three friends�pilots, who lived on Galagans and
were bound by war�comradeship. By inexplicable coincidence, the trees
were cut down one after another, shortly after the deaths of each 
of the pilot�friends.
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30. ÄÓÁ ÍÀ ÑÒÀÍÖI¯ 
«ÐÓÁÅÆIÂÑÜÊÀ»

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: ïàðê «Íèâêè», 
á³ëÿ çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ «Ðóáåæ³âñüêà»

ÂIÊ: áëèçüêî 300 ðîê³â

Парк «Нивки», колишня Васильчикова дача — один з най�
гарніших і, на жаль, найбільш занедбаних на сьогодні парків Києва.
Генерал�губернатор Васильчиков, в чиє володіння ця місцевість пе�
рейшла в середині XIX століття, мав славу ліберала і прогресивної
людини. Саме він звільнив з�під варти Т.Г. Шевченка в 1859 році, що
дозволило поетові провести кілька днів у Києві в його останній
приїзд до України. Дружина губернатора — княжна Щербатова —
була опікункою Київського товариства допомоги бідним, а дочка —
головуючою Головного правління «Російського товариства захисту
тварин». У той час парк був у чудовому стані, і не дивно, що в перші
післяреволюційні роки він обзавівся високим парканом — тут ство�
рюється спецдача вищого керівництва, що проіснувала до 1962 ро�
ку. Автори цієї книги, бачивши стан «закритих парків» в різних
місцях України, повинні відзначити, що апетити радянських бонз
значно поступалися сучасним правителям. Старі дерева не чіпали,
часто навіть оберігали, чого не скажеш, наприклад, про стан рези�
денції Межигір'я, у якій від стародавнього монастирського парку не
збереглося нічого, а на місці монастиря побудований вертолітний
майданчик. Прямо біля залізничної станції «Рубежівська», недалеко
від руїн номенклатурних дач, зберігся древній дуб віком близько
300 років, з обхватом стовбура 4,20 метра, і висотою близько 30 м.
Дуб було взято під охорону як ботанічну пам'ятку природи, в 1999
році. У 2012 році керівництво залізниці вирішило спиляти дуб і звер�
нулося з такою пропозицією до Держуправління екології м. Києва
під тим приводом, що в дереві мається дупло. За фінансової
підтримки ентузіаста охорони вікових дерев А.Н. Фролкіна, Київсь�
кий еколого�культурний центр провів пломбування дупла, відвівши
від дерева загрозу знищення. Чи надовго?
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30. Äóá íà ñòàíöèè «Ðóáåæîâñêàÿ»

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: ïàðê «Íèâêè», âîçëå 
æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè «Ðóáåæîâñêàÿ»

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 300 ëåò

Парк «Нивки», бывшая Васильчикова дача — один из красивей�
ших и, к сожалению, самых заброшенных на сегодня парков Киева.
Генерал�губернатор Васильчиков, в чье владение эта местность 
перешла в середине XIX века, слыл либералом и прогрессивным 
человеком. Именно он освободил из�под стражи Т.Г. Шевченко в
1859 году, что позволило поэту провести несколько дней в Киеве в
его последний приезд в Украину. Жена губернатора — княжна Щер�
батова — были попечительницей Киевского общества помощи бед�
ным, а дочь — председательницей Главного правления «Российско�
го общества покровительства животным». В то время парк был в
прекрасном состоянии, и не удивительно, что в первые послерево�
люционные годы он обзавелся высоким забором — здесь создается
спецдача высшего руководства, просуществовавшая до 1962 года.
Авторы этой книги, видевшие состояние «закрытых парков» в раз�
ных местах Украины, должны отметить, что аппетиты советских
бонз значительно уступали современным правителям. Старые
деревья не трогали, зачастую даже оберегали, чего не скажешь,
например,  о состоянии резиденции Межигорье, в которой от древ�
него монастырского парка не сохранилось ничего, а на месте
монастыря построена вертолетная площадка. Прямо возле желез�
нодорожной станции «Рубежовская», недалеко от руин номенкла�
турных дач, сохранился древний дуб возрастом около 300 лет, 
с обхватом ствола  4,20 метра, и высотой около 30 м. Дуб был взят
под охрану как ботанический памятник природы в 1999 году. 
В 2012 году руководство железной дороги решило спилить дуб и
обратилось с таким предложением в Госуправление экологии г. Ки�
ева под тем предлогом, что в дереве имеется дупло. При финансо�
вой поддержке энтузиаста охраны вековых деревьев А.Н. Фролки�
на, Киевский эколого�культурный центр провел пломбирование
дупла, отведя от дерева угрозу уничтожения. Надолго ли?



124 С.Л. ШНАЙДЕР, В.Є. БОРЕЙКО. 50 ВИДАТНИХ ДЕРЕВ КИЄВА

30. Oak in «Rubejovska» rail station

LOCATION: park «Nivki» near the railroad 
station «Rubejovska»

AGE: around 300 years

Park «Nivki», that used to be called «Vasil'chikova dacha» — is one of
the most beautiful and unfortunately most neglected of Kyiv's parks
today.  Governor General Vasilchikov, into whose ownership this area
was transferred in the middle of XIX century, was considered a liberal
and progressive man.  He was the one to release Taras Shevchenko from
custody in 1859, which allowed the poet to spend a few days in Kyiv on
his last visit to Ukraine. The governor's wife — duchess Scherbatova —
was a Matron of Kyiv's Society providing help to the poor.  The gover�
nor's daughter was a director of the Central Office of «Russian Animal
Protection Society».  At that time, the park was in excellent shape, and
it is not surprising that in the first years after the revolution it was
fenced in by a tall fence — it became an exclusive retreat for the Party
leaders, that existed until 1962.  The authors of this book, who have
seen conditions of «exclusive parks» in various parts of Ukraine, must
note that the appetites of soviet bosses were considerably more modest
than those of modern rulers.  Before, old trees were spared, and at
times even protected, which is not true, for example, of the state of
current «closed retreat Mezhigirya» where nothing remained of the old
monastery park, and on the place where the monastery once stood, a
helipad was erected.  Right next to the railroad station «Rubejovska»,
not far from the ruins of the Party bosses «dachas», stands an ancient
oak around 300�years�old, with girth of 4.20 meters, and height
around 30 meters.  The oak was declared protected as a botanical mon�
ument of nature in 1999.  In 2012 railroad management decided to cut
it down and approached Kyiv's State Department of Ecology with this
proposal, on the pretext that the tree has a hollow.  With the financial
help of the enthusiast for the protection of ancient trees, A.N. Frolkin,
Kyiv's Ecological�Cultural Center treated the tree by filling the hollow,
and by so doing, removed the threat of destruction of the ancient oak.
It is unclear though, for how long?
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31. ÄÓÁ ÁIËß ÇÀÂÎÄÓ 
«ÁIËÜØÎÂÈÊ»

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: ïðîõ³äíà çàâîäó
«Á³ëüøîâèê», âóë. Â. Ãåòüìàíà, 2

ÂIÊ: áëèçüêî 300 ðîê³â

Добре відомий киянам лапатий дуб росте біля прохідної заводу
«Більшовик», колишнього «Київського чавуноливарного і ме�
ханічного заводу» Гретера і Криванека, заснованого в 1882 році.
Величезне дерево, довгі роки живе на перетині двох завантажених
магістралей, біля величезного підприємства — прекрасне свідчення
життєвої сили дубів, і любові киян до цих могутніх дерев. У народі
дерево називається «дубом з ланцюгами», а також «дубом Стру�
гацьких», в пам'ять про Лукоморського дуба з незабутньої повісті
«Понеділок починається в суботу». Дуб огороджений солідним ча�
вунним ланцюгом, викуваним на заводі спеціально для цього дере�
ва. Обхват стовбура — 4,90 метра, висота — 25 метрів. У 1999 р. за
ініціативи Київського еколого�культурного центру, дуб отримав
статус ботанічної пам'ятки природи.

31. Äóá ó çàâîäà «Áîëüøåâèê»

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ : ïðîõîäíàÿ çàâîäà 
«Áîëüøåâèê», óë. Â. Ãåòüìàíà, 2

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 300 ëåò

Хорошо известный киевлянам разлапистый дуб
растет у проходной завода «Большевик», бывшего «Киевского чугу�
нолитейного и механического завода» Гретера и Криванека, осно�
ванного в 1882 году. Огромное дерево, долгие годы живущее на
пересечении двух загруженных магистралей, возле огромного
предприятия — прекрасное свидетельство и жизненной силы дубов,
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и любви киевлян к этим могучим деревьям. В народе дерево назы�
вается «дубом с цепями», а также «дубом Стругацких», в память о
Лукоморском дубе из незабвенной повести «Понедельник начина�
ется в субботу». Дуб огражден солидной чугунной целью, выкован�
ной на заводе специально для этого дерева. Обхват ствола — 
4,90 метра, высота — 25 метров. В 1999 г. по инициативе Киевского
эколого�культурного центра, дуб получил статус ботанического
памятника природы. 

31. Oak near the «Bolshevik» plant

LOCATION: entry way of «Bolshevik» plant, 
2 Vadim Hetman str.

AGE: around 300 years

This well�known to Kyiv's residents mighty Oak grows at the
entrance of the «Bolshevik» plant, a former iron foundry and machinery
manufacturing plant of Kyiv.  It was founded in 1882 by Czechs Grether
and Krivanek. A huge tree, that has been living for many years on the
intersection of two busy highways, right next to the huge factory — 
a beautiful testimony to the vitality of oaks, and to the love of people
of Kyiv for these mighty trees. Among locals this tree is called «Oak with
a chain» or «Strugatsky' Oak», named after the Lokomorie Oak from the
unforgettable story by Brothers Sturgatsky «Monday starts 
on Saturday».  A solid iron chain was forged on this factory specifically
for this tree.  The giant's girth is 4.90 meters, its height is 25 meters.  
In 1999, under the initiative of Kyiv's Ecological�Cultural Center, the tree
received the protection status of botanical monument of nature.  
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32. ×ÅÐÅØÍß ÁÓÐÄÇÈÍÑÜÊÎÃÎ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: çîîïàðê, á³ëÿ êîëåñà îãëÿäó

ÂIÊ: á³ëüøå 100 ðîê³â

Найстаріша в Києві черешня росте в Київському зоопарку біля
Колеса огляду. Її вік — понад 100 років, обхват стовбура — 2,70 мет�
ра, висота 10 метрів. На похилий вік дерева вказують і численні
потовщення, які видніються на корі черешні. У 2009 році, за ініціати�
ви Київського еколого�культурного центру, стародавня черешня
отримала статус ботанічної пам'ятки природи. Це прекрасне дерево
названо на честь В.А. Бурдзинського (1864�1928), секретаря Київсь�
кого товариства любителів природи, ініціатора створення Київсько�
го зоопарку і першого його директора. Не виключено, що саме
Венантій Бурдзинський сам і посадив черешню. Цікаво, що спочат�
ку зоопарк розташовувався на нижньому майданчику універси�
тетського ботанічного саду. У 1913 році за пропозицією В.А. Бурд�
зинського зоопарк «переїхав» в район Шулявської балки, де він і
розташований досі. Варто також відзначити, що активна участь в
облаштуванні зоопарку (а не у знищенні, як відбувається в наш час)
приймала влада міста та особисто тодішній київський комендант,
генерал�майор П.В. Медер.

32. ×åðåøíÿ Áóðäçèíñêîãî

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: çîîïàðê, âîçëå êîëåñà îáîçðåíèÿ

ÂÎÇÐÀÑÒ: áîëåå 100 ëåò

Самая старая в Киеве черешня растет в Киевском зоопарке воз�
ле Колеса обозрения. Ее возраст — более 100 лет, обхват ствола —
2,70 метра, высота 10 метров. На преклонный возраст дерева указы�
вают и многочисленные утолщения, видные на коре черешни. 
В 2009 году, по инициативе Киевского эколого�культурного центра,
древняя черешня получила статус ботанического памятника приро�
ды. Это прекрасное дерево названо в честь В.А. Бурдзинского



С.Л. ШНАЙДЕР, В.Є. БОРЕЙКО. 50 ВИДАТНИХ ДЕРЕВ КИЄВА130

(1864�1928), секретаря Киевского общества любителей природы,
инициатора создания Киевского зоопарка и первого его директора.
Не исключено, что именно Венантий Бурдзинский сам и посадил
черешню. Интересно, что первоначально зоопарк располагался на
нижней площадке университетского ботанического сада. В 1913 го�
ду по предложению В. Бурдзинского зоопарк «переехал» в район
Шулявской балки, где он и расположен до сих пор. Стоит также от�
метить, что активное участие в обустройстве зоопарка (а не в унич�
тожении, как происходит в наше время) принимали власти города
и лично тогдашний киевский комендант, генерал�майор П.В. Ме�
дер. 

32. Burdzinsky Cherry

LOCATION: The Zoo, near the Ferris wheel 

AGE: 100 years

The oldest cherry tree in Kyiv grows in the Zoo, near the Ferris wheel.
It's over 100�years�old, with girth of 2.70 meters, and height of 
10 meters. Many knots on the tree bark point to its old age.  In 2009,
under the initiative of Kyiv's Ecological�Cultural Center, the ancient
cherry tree obtained protection status of botanical monument of
nature.  This wonderful tree is named after B.A. Burdzinsky (1864�
1928), the secretary of Kyiv's Nature Protection Society, and the
founder and first director of the Kyiv Zoo. It is quite possible that
Venantiy Burdzinsky himself planted the cherry tree.  At first, the zoo
was located in the lower flats of University's botanical garden.  In 1913,
under Burdzinsky's proposal, the zoo moved to the Shulyavska Balka
neighborhood, where it is located even now.  It is important to note,
that city government, especially Kyiv's mayor, Major General 
P.B. Meder, played an active role in the zoo re�settling (and not in
destruction, like it happens nowadays).
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33. ÃIÍÊÃÎ ÑIÊÎÐÑÜÊÎÃÎ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Êè¿âñüêèé
ïîë³òåõí³÷íèé ³íñòèòóò, ì³æ êîðïóñàìè ¹ 1
òà áóäèíêîì êóëüòóðè ÊÏ²

ÂIÊ: á³ëüøå 100 ðîê³â

Гінкго — реліктове дерево, часто зване живим викопним —
відбитки листя гінкго четвертинного періоду і листя сучасного гінкго
практично ідентичні. У природі гінкго росте тільки в двох невеликих
районах на сході Китаю. У давньокитайській міфології гінкго —
дводомна рослина — було символом поєднання інь і янь, «двояко
єдиним» назвав його Гете. Найстаріше у Києві гінкго росте на тери�
торії Київського політехнічного університету, з південного боку, між
корпусом № 1 та № 2 за адресою пр. Перемоги, 37. Дерево чудово
почуває себе на київській землі. Обхват дерева 2,20 метра, висота
15 метрів. Дерево було посаджене під час відкриття Київського
політехнічного інституту в 1898 р. Гінкго названо на честь відомого
авіаконструктора, випускника Київського політехнічного інституту
(в 1910 році) Ігоря Івановича Сікорського, і отримало в 2011 р., за
ініціативи Київського еколого�культурного центру статус ботанічної
пам'ятки природи.

33. Ãèíêãî Ñèêîðñêîãî

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Êèåâñêèé ïîëèòåõíè÷åñ-
êèé èíñòèòóò, ìåæäó êîðïóñîì ¹1 è äîìîì
êóëüòóðû ÊÏÈ

ÂÎÇÐÀÑÒ: áîëåå 100 ëåò

Гинкго — реликтовое дерево, часто называемое живым ископае�
мым — отпечатки листьев гинкго четвертичного периода и листья
современного гинкго практически идентичны. В природе гинкго
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произрастает только в двух небольших районах на востоке Китая. 
В древнекитайской мифологии гинкго — двудомное растение — бы�
ло символом сочетания инь и янь, «двойственно единым» назвал
его Гете. Старейшее в Киеве гинкго растет на территории Киевского
политехнического университета, с южной стороны, между корпу�
сом № 1 и № 2  по адресу пр. Победы, 37. Дерево прекрасно
чувствует себя на киевской земле. Обхват дерева 2,20 метра, высо�
та 15 метров. Дерево было посажено во время открытия Киевского
политехнического института в 1898 г. Гинкго названо в честь извест�
ного авиаконструктора, выпускника Киевского политехнического
института (в 1910 году)  Игоря Ивановича Сикорского, и получило в
2011 г., по инициативе Киевского эколого�культурного центра статус
ботанического памятника природы.

33. Sikorsky's Gingko

LOCATION: Kyiv's Polytechnic University, between Building
No 1 and House of Culture

AGE: over 100 years

Gingko is a relict tree, which is often called life fossil. The marks of
gingko's leaves from Quaternary period and present day gingko leaves
are identical.  In nature, gingko grows only in two small regions in
Eastern China. In ancient Chinese mythology, gingko — dioecious plant
— symbolized combination of yin and yang, «dually singular» as Goethe
called it.  The oldest gingko in Kyiv grows on the grounds of Kyiv's
Polytechnic University, on the south side, between buildings 1 and
House of Culture, with the address of Peremogy Avenue, 37.  The tree
fares great in Kyiv's soil.  Its girth is 2.20 meters, and height 15 meters.
The tree was planted during the opening of Kyiv's Polytechnic Institute
in 1898.  The gingko is named after famous aviation engineer, Kyiv's
Polytechnic Institute graduate (in 1910) Igor Ivanovich Sikorsky.  In 2011,
under the initiative of Kyiv's Ecologic�Cultural Center the tree received
the status of botanical monument of nature.
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34. ÏÅÐÓÍIÂ ÄÓÁ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: âóë. Êóðñüêà, 3

ÂIÊ: áëèçüêî 300 ðîê³â

До 1918�1919 років у Солом'янському районі Києва, на місці
нинішньої вул. Курської, шумів Шулявський (Кадетський) гай, який
вважався священним ще за часів язичництва. Складався він зі ста�
рих лип і дубів. Дуб, дерево Перуна, один з найголовніших
символів слов'янського язичництва, зберігав своє значення в на�
родних традиціях аж до XVIII століття. Зрослий в Києві архієпископ
Феофан Прокопович, що чудово знав стародавні обряди, котрі
таємно проводяться киянами, особисто забороняв «перед дубом
молебні співати». Проте, знищувати ці древні дерева нікому в голо�
ву не приходило. Навпаки, ченці загатили річку Либідь і влаштува�
ли в Шулявському Гаю велике озеро і зону відпочинку для киян. 
У лиху годину громадянської війни гай вирубали на дрова. Проте
один віковий дуб дивом вцілів. Це — Перунів дуб. Йому близько 
300 років, обхват стовбура — 4,60 м, висота — 15 м. Незважаючи на
свій невисокий зріст, дуб виглядає дуже переконливо. Лікування
дерева було проведено Київським еколого�культурним центром в
2006 році, в 2009 році дуб отримав статус ботанічної пам'ятки
природи.

34. Ïåðóíîâ äóá

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ : óë. Êóðñêàÿ, 3

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 300 ëåò

До 1918�1919 годов в Соломенском районе Киева, на месте ны�
нешней ул. Курской, шумела Шулявская (Кадетская) роща, которая
считалась священной еще во времена язычества. Состояла она из
старых лип и дубов. Дуб, дерево Перуна, один из главнейших сим�
волов славянского язычества, сохранял свое значение в народных
традициях вплоть до XVIII века. Выросший в Киеве архиепископ
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Феофан Прокопович, прекрасно знавший древние обряды, тайно
проводимые киевлянами, лично запрещал «перед дубом молебны
петь». Тем не менее, уничтожать эти древние деревья никому в го�
лову не приходило. Наоборот, монахи запрудили реку Лыбидь и
устроили в Шулявском Гаю большое озеро и зону отдыха для киев�
лян.  В лихую годину гражданской войны рощу вырубили на дрова.
Однако один вековой дуб чудом уцелел. Это — Перунов дуб. Ему
около 300 лет, обхват ствола — 4,60 м, высота — 15 м. Несмотря на
свой невысокий рост, дуб выглядит очень внушительно. Лечение
дерева было проведено Киевским эколого�культурным центром в
2006 году, в 2009 году дуб получил статус ботанического памятни�
ка природы.

34. Perun Oak

LOCATION: 3 Kurska str.

AGE: around 300 years

Before  1918�1919 in Solomyansky district of Kyiv, where present day
Kurska Street is, rustled Shulyavska (Kadetska) grove, which was con�
sidered sacred since pagan times.  It consisted of ancient lindens and
oaks. Oak, Perun's tree, one of the main symbols of Slavic paganism,
kept its role in folk traditions as late as XVIII century.  Archbishop
Feofan Prokopovich, who grew up in Kyiv, and knew old customs, that
were still practiced in secret by Kyiv's residents, personally forbade
«singing hymns in front on the oak».  Nevertheless, nobody even con�
sidered destroying these ancient trees.  On the contrary, monks
dammed the Libed' river, and created a lake and recreation zone for the
residents of Kyiv in Shulyavsky grove.  During the grim times of the civil
war the grove was cut down for firewood.  However, one centennial
oak miraculously survived.  That was Perun's Oak.  The tree is about
300�years�old, with girth of 4.60 meters, and height 15 meters.
Despite  its short statue, the tree is very impressive.  The tree's treat�
ment was conducted by Kyiv's Ecological�Cultural Center, and in 2009
the oak obtained the status of botanical monument of nature.  
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35. ÄÓÁ ÔÐÎËÊIÍÀ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: âóë. Àíòîíîâà, 2/32,
êîðï. 3

ÂIÊ: 300 ðîê³â

Дуб Фролкіна названий на честь відомого
київського шахіста, великого ентузіаста охорони стародавніх дерев,
киянина Андрія Миколайовича Фролкіна. А.Н. Фролкін знайшов це
дерево, виділив гроші на його лікування. Вік дуба приблизно 
300 років, обхват 4,30 метра, висота 25 метрів. Один з двох уцілілих
дубів священного язичницького Шулявського (Кадетського) гаю. 
У 2009 році дупла дерева було запломбовано фахівцями Київсько�
го еколого�культурного центру, а в 2010 році воно отримало статус
ботанічної пам'ятки природи.

35. Äóá Ôðîëêèíà

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ : óë. Àíòîíîâà, 2/32,
êîðï. 3

ÂÎÇÐÀÑÒ: 300 ëåò

Дуб Фролкина назван в честь известного киевс�
кого шахматиста, большого энтузиаста охраны древних деревьев,
киевлянина Андрея Николаевича Фролкина. А.Н. Фролкин нашел
это дерево, выделил деньги на его лечение. Возраст дуба около 
300 лет, обхват 4,30 метра, высота 25 метров. Один из двух уцелев�
ших дубов священной языческой Шулявской (Кадетской) рощи. 
В 2009 году дупла дерева были запломбированы специалистами
Киевского эколого�культурного центра, а в 2010 году оно получило
статус ботанического памятника природы.
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35. Frolkin Oak

LOCATION: building 3, 2/32 Antonov str.

AGE: 300 years

Frolkin Oak is named after famous Kyiv's Chess player and enthusi�
ast of the protection of ancient trees, Kyiv's resident Andrei Frolkin who
found this oak and provided financial support for the treatment of the
tree.  The oak is around 300�years�old, with girth of 4.30 meters, and
height 25 meters.  This is one of the two remaining oaks of the
Shulyavska (Kadetska) sacred pagan grove.  In 2009, Kyiv's Ecological�
Cultural Center specialist's filled the hollows in the trunk of the oak, and
in 2010 the tree received the status of botanical monument of nature.
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36. ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÜÊÈÉ ÄÓÁ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: ×åðâîíîïàðòèçàíñüêà, 21

ÂIÊ: áëèçüêî 250 ðîê³â

Єдиний в Києві дуб, що росте прямо посеред проїжджої частини
дороги. Спроби знищити це дерево під час прокладки дороги в
післявоєнні роки зустріли опір місцевих жителів — цей дуб зберігся
як пам'ять про діючий тут у роки війни партизанський загін, для яко�
го цей дуб був орієнтиром. Дерево є і пам'ятником військових років,
і прекрасним нагадуванням, що за бажанням влади і свідомості
місцевих жителів ні дупла, ні «аварійний» стан, ні місце розташу�
вання не є причиною для знищення стародавніх дерев. Зараз дуб
огороджено і взято під охорону в 2004 році за ініціативи Київського
еколого�культурного центру. Також центром проведено лікування
дерева.

36. Ïàðòèçàíñêèé äóá

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Êðàñíîïàðòèçàíñêàÿ, 21

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 250 ëåò

Единственный в Киеве дуб, растущий прямо посреди проез�
жей дороги. Попытки уничтожить это дерево во время прок�
ладки дороги в послевоенные годы встретили сопротивление
местных жителей — этот дуб сохранился как память о действовав�
шем здесь в годы войны партизанском отряде, для которого этот
дуб был ориентиром. Дерево является и памятником военных лет, и
прекрасным напоминанием, что при желании властей и сознатель�
ности местных жителей ни дупла, ни «аварийное» состояние, ни
местоположение не являются причиной для уничтожения древних
деревьев. Сейчас дуб огражден и взят под охрану в 2004 году по
инициативе Киевского эколого�культурного центра. Также центром
проведено лечение дерева. 
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36. Partisan Oak

LOCATION: 21 Chervonopartizanska str.

AGE: around 250 years

The only oak in Kyiv that grows right in the middle of the road.
Attempts to destroy this tree during road construction in the years fol�
lowing the World War II met with resistance from local citizens — this
tree remains as a memorial to the partisans, operating here, for whom
the tree became a landmark.  The tree is a memorial of war years, and a
great reminder that if there is a will of the government, and awareness
of the citizens, neither location, nor hollows, or «hazardous condition»,
must lead to the destruction of ancient trees.  Now, since 2004 the oak
is fenced in and protected, under the initiative of Kyiv's Ecological�
Cultural Center.  The Center also conducted the treatment of the tree.
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37. ÄÓÁ ÃÐÞÍÅÂÀËÜÄÀ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Êîí÷à-Çàñïà, ñàíàòîð³é 
«Æîâòåíü», çà ãîëîâíèì êîðïóñîì óá³ê îçåðà 
òà âîäîíàï³ðíî¿ áàøòè

ÂIÊ: ïîíàä 600 ðîê³â

Дуб Грюневальда — найстаріше дерево Києва. За приблизними
підрахунками, йому більше 600 років. Висота дуба — 20 метрів,
обхват стовбура 7 метрів. Дерево росте в Конча�Заспі, на території
санаторію «Жовтень». Кожен, хто вперше побачив це дивовижне
дерево, ніби потрапляє в містичне і урочисте середньовіччя, повне
таємниць і експресії. Саме тому дерево названо на честь останньо�
го великого художника Північного Відродження Матіаса Грюне�
вальда, автора знаменитого Ізенгаймского вівтаря. Виберіть тихий
осінній день і завітайте до цього дивовижного дуба, останньому з
жителів колись величних дубових гаїв Конча�Заспи. Що бачив він
на своєму віку? Чи відпочивали під ним козаки під час битви з
військом Радзивілла? Чи роздумували під ним монахи Видубицько�
го монастиря, відомі своїм турботливим ставленням до стародавніх
дерев? До речі, на одній з гілок, доволі чітко видніється профіль
ченця, що стало причиною багаторічного паломництва до цього  де�
рева. На жаль, у ХХ столітті дерево ледь не стало жертвою варварів,
котрі використовували величезне дупло, так властиве древнім
дубам, для вогнища під час своїх пікніків. Потрібно відзначити
самовіддану діяльність співробітників санаторію, котрі кілька разів
рятували це безцінне дерево. У 2008 році дуб був обстежений
фахівцями Київського еколого�культурного центру, і в 2009 році
отримав статус ботанічної пам'ятки природи. У 2010 р. дуб був виз�
наний Національним деревом України. У 2012 році дуб був виліку�
ваний фахівцями Київського еколого�культурного центру за фінан�
сової підтримки В.В. Колінько. Було встановлено підпори під гілки,
закладені невеликі дупла. На дереві міститься ікона, охоронний
знак і вимпел «Національне дерево України».
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37. Äóá Ãðþíåâàëüäà

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Êîí÷à-Çàñïà, ñàíàòîðèé
«Æîâòåíü», çà ãëàâíûì êîðïóñîì â ñòîðîíó 
îçåðà è âîäîíàïîðíîé áàøíè

ÂÎÇÐÀÑÒ: áîëåå 600 ëåò

Дуб Грюневальда — самое старое дерево Киева. По приблизи�
тельным подсчетам, ему более 600 лет. Высота дуба — 20 метров,
обхват ствола 7 метров. Дерево растет в Конча�Заспе, на террито�
рии санатория «Жовтень». Каждый, впервые увидевший это удиви�
тельное дерево, как будто попадает в мистическое и торжественное
средневековье, полное тайн и экспрессии. Именное поэтому дере�
во названо в честь последнего великого художника Северного Воз�
рождения Матиаса Грюневальда, автора знаменитого Изенгай�
мского алтаря. Выберите тихий осенний день и приезжайте к этому
удивительному дубу, последнему жителю некогда обширных дубо�
вых рощ Конча�Заспы. Что видел он на своем веку? Отдыхали ли
под ним казаки во время сражения с войском Радзивилла? Размыш�
ляли ли под ним монахи Выдубицкого монастыря, известные своим
трепетным отношением к древним деревьям? Кстати, профиль мо�
наха четко виден на одной из веток, что послужило причиной мно�
голетнего паломничества к дереву. К сожалению, в ХХ веке дерево
чуть не стало жертвой варваров, использовавших огромное дупло,
так свойственное древним дубам, в качестве очага для пикников.
Нужно отметить самоотверженную деятельность сотрудников сана�
тория, несколько раз спасавших это бесценное дерево. В 2008 году
дуб был обследован специалистами Киевского эколого�культурно�
го центра, и в 2009 году получил статус ботанического памятника
природы. В 2010 г. дуб был признан Национальным деревом Укра�
ины. В 2012 году дуб был вылечен  специалистами Киевского эколо�
го�культурного центра при финансовой поддержке В.В. Колинько:
поставлены подпорки под ветви, заделаны небольшие дупла. 
На дереве имеется икона, охранный знак и вымпел «Национальное
дерево Украины».
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37. Grunewald Oak

LOCATION: Koncha-Zaspa, «Zhovten'» sanatorium,
behind the main building, towards the lake and
water tower

AGE: over 600 years

Grunewald's Oak is the oldest tree in Kyiv.  According to the approx�
imate calculations, it is over 600 years old. The height of the tree is 
20 meters, girth 7 meters.  The tree grows in Koncha�Zaspa, on the
grounds of Zhovten sanatorium. Everyone who sees this amazing tree
for the first time, feels transported into mysterious and solemn
medieval times, full of secrets and expression.  Because of this the tree
is named after the last great painter of Northern Renaissance, Matthias
Grunewald, an author of famous Isenheim Altarpiece.  Pick a quiet fall
day, and come to this wonderful Oak, the last resident of once vast oak
forests of Koncha�Zaspa.  What has he seen over his lifetime? 
Did Cossacks rest under his branches during battle with Radziwill? Were
there contemplating monks of Vidubitsky monastery, known for their
reverence towards ancient trees?  Interestingly, on one of the branches
there is a distinct profile of a monk, the reason for many years of pil�
grimage to the tree. Unfortunately in XX century the tree almost fell
victim to the barbarians, who used a giant hollow, common to the
ancient oak trees, as a fire pit for picnics. The workers of the sanatori�
um without regards for their own safety several times saved the tree.  
In 2008 the tree was examined by the specialists of Kyiv's Ecological�
Cultural Center, and in 2009 received the status of botanical monument
of nature.  In 2010 the Oak was chosen as the national tree of Ukraine.
In 2012 the tree was treated by the specialists of Kyiv's Ecological�
Cultural Center with financial support of V.V. Kolinko: support beams
were installed under the branches, and small hollows were filled. 
The tree has an icon, a conservation plaque, and a flag «National tree 
of Ukraine».
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38. ×ÀÐIÂÍI ÄÓÁÈ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Êîí÷à-Çàñïà, ñàíàòîð³é 
«Æîâòåíü», çà ãîëîâíèì êîðïóñîì

ÂIÊ: 300-400 ðîê³â

Група абсолютно незвичайної форми дубів, росте на території
пансіонату «Жовтень». Химерні, «кряжисті», як говорили в давнину,
їх гілки, що ростуть в різні боки, стовбур порослий зеленим мохом,
подібний діжці, що товстішає ближче до землі, створюють казкові
відчуття. Пригадуються слова бувальщини про Іллю�Муромця і Со�
лов'я�Розбійника — «А сидить Соловей та на семи дубах». Тому ду�
би в бувальщинах і названі Чарівними (казковими). Висота дубів —
10 метрів, обхват стовбура 4,30 — 5,30 метрів. У 2009 році, за
ініціативи Київського еколого�культурного центру, отримали статус
ботанічних пам'яток природи, а в 2012 р. еколого�культурним цент�
ром було вилікувано їхні дупла.

38. ×àðèâíûå äóáû

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Êîí÷à-Çàñïà, ñàíàòîðèé 
«Æîâòåíü», çà ãëàâíûì êîðïóñîì 

ÂÎÇÐÀÑÒ: 300-400 ëåò

Группа совершенно необычной формы дубов растут на террито�
рии пансионата «Жовтень». Причудливые, «кряковистые», как го�
ворили в древности, растущие в разные стороны ветки; бочонкооб�
разный, утолщающийся к земле ствол, поросший зеленым мхом
создает ощущение сказки. Вспоминаются слова былины об Илье�
Моромце и Соловье�Разбойнике — «А сидит Соловей да на семи
дубах». Поэтому былинные дубы и названы Чаривными (Сказоч�
ными). Высота дубов — 10 метров, обхват ствола 4,30 — 5,30 мет�
ров. В 2009 году, по инициативе Киевского эколого�культурного
центра, получили статус ботанических памятников природы, 
а в 2012 г. Центром было организовано лечение их дупел.
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38. Fairytale (Charivny) Oaks

LOCATION: Koncha-Zaspa, «Zhovten'» sanatorium,
behind the main building

AGE: 300-400 years

The grove of very unusually shaped oaks grows on
the grounds of Zhovten sanatorium.  Whimsical «kryakovisty», as they
were called in old tong, with branches growing every which way; barrel�
like trunks, covered with green moss, that widen closer to the ground,
create a sense of being in the fairytale.  One recalls the words about
Illya Muromets and Solovei Razboinik, characters of many bylinas
(medieval epic poems) — «…and sits Solovei on seven oaks».   For that,
these oaks are called Charivny (Fairytale) Oaks. Their height is 
10 meters, girth 4.30�5.30 meters.  In 2009, under the initiative of
Kyiv's Ecological�Cultural Center, they obtained a status of botanical
monuments of nature, and in 2012, the Center conducted treatment 
of their hollows.  
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39. ÄÓÁ ÍÀ ÑÈÍIÉ ÂÎÄI

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: çàòîêà Æóêîâà îñò-
ðîâà, ç'¿çä ë³âîðó÷ ïåðåä íàñîñíîþ ñòàíö³ºþ ¹ 1

ÂIÊ: áëèçüêî 500 ðîê³â

На Жуковому острові, в місці дивовижної краси,
серед заплавних лук, перелісків, струмків і озер, росте, мабуть, най�
гарніший, романтичний і «секретний» дуб Києва. Дістатися сюди не
так вже й складно, але перш ніж виникне бажання побачити це де�
рево, варто запитати себе — навіщо? Цей древній дуб вже бачив
припарковані біля самої води машини, і сміття, дбайливо «прибра�
не» під найближчий кущ, а його стародавня кора в багатьох місцях
пробита пострілами. Дійсно, тренування зі стрільби в дерево з
обхватом стовбура понад 6 метрів і висотою 20 метрів — прекрасна
підготовка для будь�якого мисливця! Після заповідання дуба в 
2010 році за ініціативою Київського еколого�культурного центру на�
ми було вивезено кілька мішків сміття, причому робити це доводи�
лося з завидною періодичністю. Зараз галявина біля дерева вигля�
дає чистою і доглянутою, насамперед завдяки старанню небайду�
жих цінителів природи, люблячих це дивовижне місце. А недавно
на дереві з'явилася ікона Миколи Чудотворця.

39. Äóá íà Ñèíåé âîäå

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: çàòîêà Æóêîâà îñòðîâà,
ñúåçä íàëåâî ïåðåä íàñîñíîé ñòàíöèåé ¹1

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 500 ëåò

На Жуковом острове, в месте удивительной кра�
соты, среди заливных лугов, перелесков, ручьев и озер, растет, по�
жалуй, самый красивый, романтический и «секретный» дуб Киева.
Добраться сюда не так уж сложно, но прежде чем возникнет жела�
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ние увидеть это дерево, стоит спросить себя — зачем? Это древний
дуб уже повидал и стоящие у самой воды машины, и мусор, забот�
ливо «убранный» под ближайший куст, а его древняя кора во мно�
гих местах пробита выстрелами. Действительно, тренировка по
стрельбе в дерево с обхватом ствола более 6 метров и высотой 
20 метров — прекрасная подготовка для любого охотника! После за�
поведания дуба в 2010 году по инициативе Киевского эколого�
культурного центра нами было вывезено несколько мешков мусо�
ра, причем делать это приходилось с завидной периодичностью.
Сейчас лужайка у дерева выглядит чисто и ухожено, в основном
благодаря стараниям неравнодушных ценителей природы, любя�
щих это удивительное место. А недавно на дереве появилась икона
Николая Чудотворца.

39. Oak on Blue water

LOCATION: Zhukov Island, left turnoff in front 
of water-pumping station number 1

AGE: around 500 years

On Zhukov Island, a place of incredible beauty, amidst meadows,
woods, streams, and lakes, grows, probably the most beautiful, roman�
tic, and «secret» oak of Kyiv.  It's not difficult to get here, but before
you come to see this tree, you must ask yourself — why?  This ancient
oak has already seen cars standing right by the water's edge, and trash,
carefully «cleaned up» under the nearest bushes, and the oak's ancient
bark scarred in many places by bullet holes.  Truly, shooting at the tree
with girth of over 6 meters and height of 30 meters — what a great
practice for any hunter!  Since the oak has been taken under conserva�
tion in 2010, under the initiative of Kyiv's Ecological�Cultural Center, we
have removed several garbage bags of trash, not once but several times.
Now the meadow in front of the tree looks clean and cared for, mostly
through the efforts of caring nature lovers, who cherish this amazing
place.  Recently, on the oak appeared an icon of St. Nikolay.  
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40. ×ÓÌÀÖÜÊI ÄÓÁÈ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Ãîëîâíà àñòðîíîì³÷íà 
îáñåðâàòîð³ÿ ÍÀÍ Óêðà¿íè

ÂIÊ: 300-400 ðîê³â

Стародавні шляхи, які вели до Києва в старовину з високого пра�
вого берега Дніпра,  не були дорогами в сучасному розумінні цього
слова. Скоріше це були напрямки, і через покоління передавалися
знання про орієнтири на шляхах — курганах, річках, пагорбах. Старі
дерева завжди запам'ятовувалися і використовувалися для
навігації. Досі під Києвом збереглися ділянки древніх доріг, обсад�
жені такими деревами. 

Під'їжджаючи до Києва, проїхавши через величні Змієві вали,
мандрівники опинялися в місцевості, яка зараз називається
Феофанія. На території Головної астрономічної обсерваторії 
НАН України збереглося 40 вікових дубів, які пам'ятають чумаків,
які їхали до Києва по Соляному Шляху. Вік дубів 300�400 років,
обхват стовбурів від 4 до 5 метрів, висота — близько 25 метрів. 
За ініціативи Київського еколого�культурного центру дерева взято
під охорону в 1997 році як ботанічні пам'ятки природи. У 2006 році
Центр організував їх лікування.

40. ×óìàöêèå äóáû

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Ãëàâíàÿ àñòðîíîìè÷åñêàÿ 
îáñåðâàòîðèÿ ÍÀÍ Óêðàèíû

ÂÎÇÐÀÑÒ: 300-400 ëåò

Древние шляхи, подходившие к Киеву в старину с высокого пра�
вого берега Днепра, не были дорогами в современном понимании
этого слова. Скорее это были направления, и через поколения пере�
давались знания об ориентирах на пути — курганах, реках, холмах.
Старые деревья всегда запоминались и использовались для нави�



156 С.Л. ШНАЙДЕР, В.Є. БОРЕЙКО. 50 ВИДАТНИХ ДЕРЕВ КИЄВА

гации. До сих пор под Киевом сохранились участки древних дорог,
обсаженные такими деревьями.

Подъезжая к Киеву, проехав через величественные Змиевые
валы, путешественники оказывались в местности, которая сейчас
называется Феофания. На территории Главной астрономической
обсерватории НАН Украины сохранились 40 вековых дубов, кото�
рые помнят чумаков, ехавших в Киев по Соляному Шляху. Возраст
дубов 300�400 лет, обхват стволов от 4 до 5 метров, высота — около
25 метров. По инициативе Киевского эколого�культурного центра
деревья взяты под охрану в 1997 году как ботанические памятники
природы. В 2006 году Центр организовал их лечение.

40. Chumatsky Oaks

LOCATION: Main Astronomic observatory 
of National Academy of Sciences of Ukraine

AGE: 300-400 years

Old «shliakh» ways which in ancient times came to
Kyiv from the right shore of Dnipro river, were not the roads in their
modern definition of the word.  They were more like directions, and the
knowledge about the landmarks that marked them, such as «kurgani»
burial hills, rivers, hills, was passed through the generations.  Old trees
were always remembered and used for navigation.  Even now, near
Kyiv, there are areas of old roads, that have such trees planted there.
Approaching Kyiv, after passing through regal Serpent Walls, travelers
would come to the area now called Feofania.  There are 40 centennial
oaks, growing on the grounds of Main astronomy observatory, that
remember chumaks merchants, who traveled to Kyiv on Salt shliakh.
The age of the oaks is 300�400 years, girth 4�5 meters, height around
25 meters.  Under the initiative of Kyiv's Ecological�Cultural Center the
trees were taken under conservation in 1997 as botanical monuments 
of nature.  In 2006 the Center organized their treatment.  
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41. ÊÀØÒÀÍ ÏÅÒÐÀ ÌÎÃÈËÈ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Êèòàºâî, âóë. Êèòà¿â-
ñüêà, áóä. 15/8, á³ëÿ Ñâÿòî-Òðî¿öüêîãî õðàìó

ÂIÊ: 200-300 ðîê³â

Найстаріший каштан Києва, названий на честь Митрополита Пет�
ра Могили. Висота дерева — 25 м, обхват стовбура 4,15 м. Дерево
пережило прямий артилерійський обстріл у серпні 1941 року, і руй�
нування Китаївської пустоші в радянські часи (після війни храм,
пов'язаний з іменами християнських подвижників Досіфея, Феофіла
і св. Серафима Саровського, використовувався як овочесховище).
Надзвичайно красивим каштан стає на початку травня, коли суціль�
но вкривається великими білими квітами. Подивіться на ансамбль
Свято�Троїцький храму з боку цього дивного дерева, і сенс поняття
«українське бароко» стане повнішим — стриманість, благородство,
багатство рослинних орнаментів і водночас простота. У 1994 році
каштан було освячено настоятелем Троїцької церкви отцем Мирос�
лавом, і в цьому ж році, за ініціативи Київського еколого�культурно�
го центру, він отримав статус ботанічної пам'ятки природи. Біля де�
рева встановлено охоронний знак. У 2012 році Київським еколого�
культурним центром було проведено лікування дерева, що полягає у
фіксації капроновими канатами на великій висоті скелетних гілок.

41. Êàøòàí Ïåòðà Ìîãèëû

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Êèòàåâî, óë. Êèòàåâñ-
êàÿ, ä. 15/8, âîçëå Ñâÿòî-Òðîèöêîãî õðàìà

ÂÎÇÐÀÑÒ: 200-300 ëåò

Самый старый каштан Киева, названный  в честь Митрополита Пет�
ра Могилы. Высота дерева — 25 м, обхват ствола 4,15 м. Дерево пере�
жило и прямой артиллерийский обстрел в августе 1941 года, и время
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разрушения Китаевской пустыни в советское время (после войны
храм, связанный с именами христианских подвижников Досифея,
Феофила и св. Серафима Саровского, использовался как овощехра�
нилище). Необыкновенно красивым каштан становится в начале мая,
во время цветения. Посмотрите на ансамбль Свято�Троицкий храма
со стороны этого удивительного дерева, и смысл понятия «украинское
барокко» станет полнее — сдержанность, благородство, богатство
растительных орнаментов и в то же время простота. В 1994 году каш�
тан освящен настоятелем Троицкой церкви отцом Мирославом, и в
этом же году, по инициативе Киевского эколого�культурного центра,
получил статус ботанического памятника природы. Возле дерева уста�
новлен охранный знак. В 2012 году Киевским эколого�культурным
центром было проведено лечение дерева, заключающееся в фиксиро�
вании капроновыми канатами  на большой высоте скелетных веток. 

41. Chestnut of Petro Mohyla

LOCATION: Kitaevo, 15/8 Kitaevska str., near Saint-Troitsky
Church

AGE: 200-300 years

The oldest Chestnut of Kyiv is named after head bishop Petro
Mohyla.  The height of the tree is 25 meters, girth 4.15 meters.  The tree
survived direct artillery battle in August of 1941, and times of destruc�
tion of Kitaevo monastic settlement in soviet time (after the war
church, associated with names of Christian ascetics Dosifei, Feophil and
St. Serafim Sarovsky, were used to store vegetables).  In the beginning
of May, when it's in bloom, the chestnut is unimaginably beautiful.
When you look onto ensemble of Saint�Troitsky church from the tree,
the meaning of «Ukrainian baroque» becomes clear — restraint, nobili�
ty, richness of plant ornamentation, and at the same time simplicity.  
In 1994 the chestnut was sanctified by the pastor of Troitsky church
Father Miroslav, and the same year, under the initiative of Kyiv's
Ecological�Cultural Center, the tree received the status of botanical
monument of nature.  Next to the tree a protective plaque was installed.
In 2012 Kyiv's Ecological�Cultural Center treated the tree by stabilizing
the tree's main branches with nylon ropes at high altitude.  
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42. ÑÎÔÎÐÀ ßÏÎÍÑÜÊÀ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: Êèòà¿âñüêà, 32

ÂIÊ: áëèçüêî 150 ðîê³â

Найдавніші в Києві екземпляри софори японської (5 дерев). Де�
рева посаджені ченцями Китаївської пустині в середині XIX століття,
можливо, для приготування лікувальних настоянок. Зараз це вели�
чезні старі дерева висотою більше 20 метрів і обхватом стовбура
3,80 — 4,10 метра. Дерева цвітуть (кожного липня дерева покрива�
ються дрібними ніжно�жовтими квітками), але плоди не встигають
дозрівати. Дерева отримали статус ботанічних пам'яток природи, 
за ініціативи Київського еколого�культурного центру, в 1997 році. 
У 2009 році Київський еколого�культурний центр справив пломбу�
вання дупел і встановлення охоронних знаків. Софори ростуть за
адресою вул. Китаївська, 32, на території монастирського подвір'я.

42. Ñîôîðà ÿïîíñêàÿ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: Êèòàåâñêàÿ, 32

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 150 ëåò

Самые древние в Киеве экземпляры софоры японской (5 де�
ревьев). Деревья посажены монахами Китаевской пустыни в сере�
дине XIX века, возможно, для приготовления лечебных настоек.
Сейчас это огромные старые деревья высотой более 20 метров и
обхватом ствола 3,80 — 4,10 метра. Деревья цветут (каждый июль
деревья покрываются мелкими нежно�желтыми цветками), но пло�
ды не успевают созревать. Деревья получили статус ботанических
памятников природы, по инициативе Киевского эколого�культур�
ного центра, в 1997 году. В 2009 году Киевский эколого�культурный
центр произвел пломбирование дупел и установку охранных зна�
ков. Софоры растут по адресу ул. Китаевской, 32, на территории
монастырского дворика.
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42. Japanese Sophoras

LOCATION: 32 Kitaevska str.

AGE: around 150 years

These are the oldest examples of Sophora in Kyiv (5 trees).  The trees
were planted by the Monks of Kitaevo monastic settlement in the mid�
dle of XIX century, perhaps for preparation of medicinal tinctures.
Today, the trees are huge and ancient, with height over 20 meters, and
girth 3.80�4.10 meters.  The trees bloom (every July the trees bloom
with tinny pastel�yellow flowers) however, fruit does not have time to
ripen.  The trees received a status of botanical monuments of nature
under the initiative of Kyiv's Ecological�Cultural Center in 1997. In 2009
Kyiv's Ecological�Cultural Center filled the hollows and installed protec�
tive plaques.  The Sophoras grow on Kitaevska Str, 32 on the grounds of
the monastery yard.  
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43. ÂIÊÎÂÈÉ ÄÓÁ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: âóë. Êàùåíêà, 40/2

ÂIÊ: 500 ðîê³â

Дуб, що росте у приватній садибі на вулиці Кащен�
ка — вартовий Голосіївського парку, найбагатшого на збережені
старі дуби в межах Києва. Вулиці Кащенка, Ягідна, генерала Родим�
цева і безліч невеликих провулків розрослися з декількох колишніх
лісових хуторів Голосієва. Основний удар по стародавніх дубам бу�
ло завдано під час першої світової та громадянської воєн, тому дуб
на Кащенка зберігся дивом — навколо, серед приватної забудови,
старих дерев більше не збереглося. Прямо навпроти величезного
дерева знаходиться закрите Корчуватське кладовище, колишнє
братське кладовище Спасо�Преображенської пустині. Серед могил
ченців на ньому можна знайти могилу литовської княжни, поетеси і
першої в історії України жінки — професора хірургії Віри Гнатівни
Гедройц (1870�1932).

Дуб�велетень на вулиці Кащенка — один з найстаріших і най�
величніших київських дубів. Висота його — 25 метрів, обхват стов�
бура — 6 метрів, вік більше 500 років. Дуб отримав статус ботанічної
пам'ятки природи в 1997 р. за ініціативи Київського еколого�куль�
турного центру.

43. Âåêîâîé äóá

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: óë. Êàùåíêî, 40/2

ÂÎÇÐÀÑÒ: 500 ëåò

Дуб, растущий у частной усадьбы на улице Кащен�
ко — часовой Голосеевского парка, самого богатого на сохранивши�
еся старые дубы в пределах Киева. Улицы Кащенко, Ягодная, гене�
рала Родимцева и множество небольших переулков разрослись из
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нескольких бывших лесных хуторов Голосеева. Основной удар по
древним дубам был нанесен во время первой мировой и гражданс�
кой войн, поэтому дуб на Кащенко сохранился чудом — вокруг, сре�
ди частной застройки, старых деревьев больше не сохранилось.
Прямо напротив огромного дерева находится закрытое Корчеватс�
кое кладбище, бывшее братское кладбище Спасо�Преображенской
пустыни. Среди могил иноков на нем можно найти могилу литовс�
кой княжны, поэтессы и первой в истории Украины женщины —
профессора хирургии Веры Игнатьевны Гедройц (1870�1932).  

Дуб�великан на улице Кащенко — один из самых старых и ве�
личественных киевских дубов. Высота его — 25 метров, обхват
ствола — 6 метров, возраст более 500 лет. Дуб получил статус бота�
нического памятника природы в 1997 г. по инициативе Киевского
эколого�культурного центра.

43. Centennial Oak

LOCATION: 40/2 Kaschenko str.

AGE: 500 years

The oak that grows next to private homestead on Kaschenko Str., 
is a sentry of Goloseevsky Park.  Goloseevski Park is the richest in Kyiv in
surviving ancient oak trees.  Streets Kaschenko, Yagodna, General
Rodimtsev and many small lanes grew from several forest villages of
Goloseevo.   The majority of the damage to the ancient trees happened
during  World War I and the civil war, so it's a miracle that this oak 
survived.  There are no more ancient trees around the area.  Right across
from the giant tree is situated the closed cemetery Korchevatske, which
used to be the brotherhood cemetery of Spaso�Preobrajensky monastic
settlement.  Among the burials of monks, one can find the tomb of
Lithuanian Princess, a poet and first in Ukrainian women's history  —
surgery professor Vera Ignatyevna Gedroits (1870�1932).  

The giant oak on Kaschenko street is one of the oldest and most
regal of Kyiv's oaks.  Its height is 25 meters, and girth is 6 meters, and
it is over 500�years�old.  The oak received the status of botanical 
monument of nature in 1997, under the initiative of Kyiv's Ecological�
Cultural Center. 
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44. ÄÓÁ Ç ÄÓÏËÎÌ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: âóë. Ãåíåðàëà Ðîäèìöåâà, 60/1

ÂIÊ: áëèçüêî 400 ðîê³â

Щоб уявити, як виглядало Голосієво в старовину, краще почати
прогулянку не з офіційного, «облагородженого» боку парку 
ім. Рильського, а звідси, з боку Китаєва та Корчуватого. Та й назва
це прямо пов'язано з темою нашої книги — колись, в глибоку давни�
ну, земля під рілля в цих місцях в прямому сенсі відвойовувалася 
у лісів, дерева вирубували, пні викорчовували. У наш час невеликі
хутори на узліссі перетворилися на міські райони. Проте дізнатися,
як виглядали ці хутори в XIX столітті, дуже просто — досить пройти
трохи далі в бік Голосіївського парку по вулиці Ягідній. Тут, оточе�
ний справжнім лісом, знаходиться хутір Самбурки, дивним чином
зберігший свій по суті первозданний вигляд в серці величезного
міста. На самому початку лісового хутора стоїть ще один київський
велетень — величезний дуб з обхватом близько 5 метрів і заввишки
30 метрів. Дерево має в своїй верхній частині дупло. Дереву
потрібне лікування і заповідання.

44. Äóá ñ äóïëîì

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: óë. Ãåíåðàëà Ðîäèìöåâà, 60/1

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 400 ëåò

Чтобы представить, как выглядело Голосеево в старину, лучше
начать прогулку не с официальной, «облагороженной» стороны
парка им. Рыльского, а отсюда, со стороны Китаева и Корчеватого.
Да и название это прямо связано с темой нашей книги — когда то, в
глубокой древности, земля под пашни в этих местах в прямом
смысле отвоевывалась у леса, деревья вырубали, пни выкорчевы�
вали. В наше время небольшие хутора на опушке леса преврати�
лись в городские районы. Тем не менее узнать, как выглядели эти
хутора в XIX веке, очень просто — достаточно пройти немного далее
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в сторону Голосеевского парка по улице Ягодной. Здесь, окружен�
ный настоящим лесом, находится хутор Самбурки, удивительным
образом сохранивший свой по сути первозданный облик в сердце
огромного города. В самом начале лесного хутора стоит еще один
киевский великан — огромный дуб с обхватом около 5 метров и вы�
сотой 30 метров. Дерево имеет в своей верхней части дупло. Дере�
ву требуется лечение и заповедание.

44. Oak with a hollow

LOCATION: 60/1 General Rodimtsev str.

AGE: around 400 years

To imagine what Goloseevo looked like in old
times, one should start exploring not from the official «cultivated» side
of the Rylsky Park, but from here, the direction of Kitaevo and
Korchuvate.  Even the name is directly connected to the theme of this
book.  Long time ago, in ancient times, the farm soil in this area, was lit�
erally wrenched out of the forests, trees were cut, and stumps were
uprooted.  In our time, little villages on the edges of the forests became
city neighborhoods.  Nevertheless, to simply find out how these villages
looked in XIX century, one can walk a bit further towards Goloseevsky
park down Yagodna street.  Here, surrounded by a real forest is the vil�
lage Samburki, which has  miraculously retained its essentially original
character in the heart of an enormous city.  At the very edge of the for�
est village there is another one of Kyiv's giants,  a huge oak with girth
around 5 meters, and height of 30 meters.  The tree has a hollow high
on the trunk.  This oak needs treatment and protection.  
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45. ÄÓÁÈ Â ÁÎÒÀÍI×ÍÎÌÓ 
ÑÀÄÓ ÓÍIÂÅÐÑÈÒÅÒÓ 
ÏÐÈÐÎÄÎÊÎÐÈÑÒÓÂÀÍÍß

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: ó ðàéîí³ âóë. Ãåíåðà-
ëà Ðîäèìöåâà, 19

ÂIÊ: 300-500 ðîê³â

Голосієво — стародавня історична місцевість у південній частині
Києва, згадувана ще в XVI столітті. Землі ці довгий час належали
Києво�Печерській Лаврі, а на початку XX століття, після низки воєн 
і революцій, котрі також завдали значної шкоди лісу, колишні мо�
настирські землі перейшли до сільськогосподарського інституту.
Цікаво, що трьохсотлітні монастирські споруди Голосіївської
пустині були зруйновані як «ті, що не становлять художню цінність».
Зараз Голосіївський ліс з усіх боків затиснутий наступаючими місь�
кими об'єктами, але стійко чинить опір — досі на його просторах
втрачається відчуття близькості міста, а в деяких місцях збереглися
і дуже старі дерева. У нижній частині території ботанічного саду
Університету природокористування (в районі вул. Генерала Родим�
цева, 19) збереглася невеличка ділянка дикого дубового гаю, 
де росте десять чудових 300�500 літніх дубів. Дерева ці пере�
жили не тільки наступ міста, а й страшні події 1941 року, коли
наступаючі фашистські армії використовували їх як орієнтири
для артилерійського вогню. Обхват стовбура цих велетнів від 
4 до 6 метрів, висота — 25�30 метрів. У 2009 році всіх їх, за
ініціативи Київського еколого�культурного центру, взято під охоро�
ну як ботанічні пам'ятки природи.
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45. Äóáû â áîòàíè÷åñêîì ñàäó Óíèâåðñèòåòà 

ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ 

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: â ðàéîíå óë. Ãåíåðàëà 
Ðîäèìöåâà, 19

ÂÎÇÐÀÑÒ: 300-500 ëåò

Голосеево — древняя историческая местность в южной части
Киева, упоминаемая еще в XVI веке. Земли эти долгое время при�
надлежали Киево�Печерской Лавре, а в начале XX века, после чере�
ды войн и революций, также нанесших значительный ущерб лесу,
бывшие монастырские земли перешли к Сельскохозяйственному
институту. Интересно, что трехсотлетние монастырские сооружения
Голосеевской пустыни были разрушены как «не представляющие
художественной ценности». Сейчас Голосеевский лес со всех сторон
зажат наступающими городскими объектами, но стойко сопротив�
ляется — до сих пор  на его просторах теряется ощущение близости
города, а в некоторых местах сохранились и очень старые деревья.
В нижней части территории ботанического сада Университета при�
родопользования (в районе ул. Генерала Родимцева, 19) сохранил�
ся небольшой участок дикой дубовой рощи, где растет 10 велико�
лепных 300�500 летних дубов. Деревья эти пережили не только
наступление города, но и страшные события 1941 года, когда насту�
павшие фашистские армии использовали их в качестве ориентиров
для артиллерийского огня. Обхват ствола этих великанов от 4 до 
6 метров, высота — 25�30 метров. В 2009 году все они, по инициа�
тиве Киевского эколого�культурного центра, взяты под охрану как
ботанические памятники природы.
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45. Oaks of the University 

of Land Management's botanical 

garden

LOCATION: around 19 General Rodimtsev str.

AGE: 300-500 years

Goloseevo is an old and historic area in the Southern part of Kyiv,
mentioned as early as XVI century. These grounds for many years
belonged to the Kyiv�Pechersk Lavra, and in the beginning of XX centu�
ry, after wars and revolutions, that significantly damaged the forest,
the lands previously owned by a monastery, became part of the agricul�
ture�management institute.  Three�hundred�year�old monastery of
Goloseevo was destroyed as proven to be «without any artistic value».
Now, Goloseevski forest is being squeezed from all sides, by advancing
city structures. Yet, it still bravely resists urbanization.  Even now, when
here, one loses the feeling of proximity of the city, and there are parts
of the forest where the ancient trees remain.  In the lower part of the
botanical garden of the University of Land Management (by General
Rodimtsev St. 19) remains a small area of a wild oak grove, where there
are 10 gorgeous 300�500�year�old oaks.  These trees survived not only
the advancement of the city, but also terrifying events of 1941 when the
Nazi army used them as landmarks to direct artillery fire.  The girth of
these giants is 4�6 meters.  In 2009 all of them were taken under con�
servation under the initiative of Kyiv's Ecological�Cultural Center and
received the status of botanical monuments of nature.
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46. ÄÓÁ ÒÎÒËÅÁÅÍÀ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: ï³âäåííî-çàõ³äíèé
ñõèë Ëèñî¿ ãîðè

ÂIÊ: 300 ðîê³â

Бастіони і равеліни, куртини і теналі, земляні ескарпи і оборонні
каземати — ось що бачив у своїх мріях військовий інженер, гене�
рал�ад'ютант Едуард Тотлебен, відвідуючи в 1869 році мальовничі,
покриті лісом пагорби Лисої гори. Тотлебена називали «самим чу�
довим інженером XIX століття» і йому було доручено проект
укріплення Києва. Розвиток військової артилерії під час Кримської
війни показало неспроможність наявних захисних фортець, і було
прийнято рішення оточити Київ безліччю фортів за останнім словом
інженерної науки. На щастя, встигли побудувати трохи, інакше не
бачити Києву його покритих незайманим лісом околиць. Як писав
тоді у листі військовому міністру, гаряче люблячий Київ письмен�
ник, філософ і мандрівник Андрій Миколайович Муравйов — «місту
страшніша така оборона, ніж самий напад». Проте, Лисогірський
форт був побудований, і ця місцевість надовго стала закритою для
відвідування. Після будівництва Лисогірського форту збереглися
лише окремі ділянки старого лісу. До початку XX століття форт пе�
ретворився на «фортецю�склад III розряду», і навіть в радянські ро�
ки він залишався військовим об'єктом, закритим для відвідування
(тут знаходився «об'єкт 112» — станція глушіння «ворожих голосів»).
У 1982 році тут було створено ландшафтний парк. На південно�
західному схилі зберігся старий дуб, з обхватом стовбура 4,5 метра
і висотою 30 метрів. У 2013 році дуб отримав статус ботанічної
пам'ятки природи, за ініціативи Київського еколого�культурного
центру.
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46. Äóá Òîòëåáåíà

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: þãî-çàïàäíûé ñêëîí Ëûñîé ãîðû

ÂÎÇÐÀÑÒ: 300 ëåò

Бастионы и равелины, куртины и тенали, земляные эскарпы и
оборонительные казематы — вот что видел в своих мечтах военный
инженер, генерал�адъютант Эдуард Тотлебен, посещая в 1869 году
живописные, покрытые лесом холмы Лысой горы. Тотлебена назы�
вали «самым замечательным инженером XIX века» и ему был пору�
чен проект укрепления Киева. Развитие военной артиллерии в ходе
Крымской войны показало несостоятельность имевшихся защитных
крепостей, и было принято решение окружить Киев множеством
фортов по последнему слову инженерной науки. К счастью, успели
построить немного, иначе не видать Киеву его покрытых девствен�
ным лесом окрестностей. Как писал тогда в письме военному мини�
стру горячо любящий Киев писатель, философ и путешественник
Андрей Николаевич Муравьёв — «городу страшнее такая оборона,
нежели самое нападение». Тем не менее, Лысогорский форт был
построен, и эта местность надолго стала закрытой для посещения.
После строительства Лысогорского форта сохранились лишь от�
дельные участки старого леса. К началу XX века форт превратился в
«крепость�склад III разряда», и даже в советские годы он оставался
военным объектом, закрытым для посещения (здесь находился
«объект 112» — станция глушения «вражеских голосов»). В 1982 году
тут создан ландшафтный парк. На юго�западном склоне сохранился
старый дуб, с обхватом ствола 4,5 метра и высота 30 метров. 
В 2013 году дуб получил статус ботанического памятника природы,
по инициативе Киевского эколого�культурного центра.
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46. Totleben Oak

LOCATION: South-west side of Bold (Lysa) 
mountain

AGE: 300 years

Bastions and ramparts, tenailles and curtains, earth excavations and
protective bunkers — that's what Eduard Totleben, adjunct�general and
military engineer dreamed about, when he visited in 1869 picturesque,
forest covered hills of the Bold mountain.  Often Totleben was consid�
ered the most brilliant engineer of XIX century, and he was vested with
the task of planning Kyiv's reinforcement.  Development of military
artillery during the Crimean war demonstrated the failure of existing
fortifications, and the decision was made to surround Kyiv with many
forts, built according to the most advanced technologies in modern
engineering.  Fortunately, only a few were built; otherwise, Kyiv would
have lost its virginal forest�covered surroundings.  Andrei Nikolaevich
Muravyev, a writer, philosopher and traveler, who passionately loved
Kyiv, lettered to the military ministry, saying «this kind of protection is
scarier to the city, than any attack».  Nonetheless, the fort on the Bold
Mountain was built, and for a long time the area became closed to vis�
itors.  After construction of the Bold Mountain fort, only separate
pieces of the old forest remained.  By the beginning of XX century the
fort became a «fortification�storage facility of III rank», and even dur�
ing Soviet times it remained a military object, closed to visitors (here
was situated «object 112» — station of muting «enemy voices» radio sta�
tions).  In 1982 a landscaped park was created.  On southwest side of
the mountain survived an old Oak, with girth of 4.5 meters, and height
of 30 meters.  In 2013 the oak obtained the status of botanical monu�
ment of nature under the initiative of Kyiv's Ecological�Cultural Center.
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47. ÎÏÎË×ÅÍÑÜÊÈÉ ÄÓÁ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: ñõ³äíèé ñõèë Ëèñî¿ ãîðè

ÂIÊ: 300 ðîê³â

Люди, що живуть у певному місці протягом тисячоліть, з часом
знаходять особливі правила життя, що гармонують з природою.
Розцвітали і валилися держави, хвилями проходили загарбники, але
життя киян було налаштовано в унісон з близькістю широкого Дніпра,
лісовими кручами Правобережжя, заливними луками Оболоні.
Напевно, тому так сильні в Києві традиції, що підкреслюють особливе
ставлення до природи, і завжди знаходяться люди, які шукають «місця
сили», обожнюють природу — з часів стародавніх язичницьких капищ
до наших днів. Лиса Гора — найзнаменитіша з них, відома далеко за
межами Києва. Дівич�гора дохристиянського язичництва з капищем
Лади поступилася місцем сучасному культу рідновірів, що сприйма�
ють Лису Гору як «пуп землі», єдиний осередок сили. Недалеко від
язичницького капища та «Поляни бажань», на східному схилі, зростає
300�річний дуб з обхватом стовбура 4,18 метра і висотою 28 м. Крім
сакральної популярності цього старого дерева у київських езотериків
дерево отримало статус ботанічної пам'ятки природи в 2013 році, за
ініціативи Київського еколого�культурного центру.

47. Îïîë÷åíñêèé äóá

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: âîñòî÷íûé ñêëîí Ëûñîé ãîðû

ÂÎÇÐÀÑÒ: 300 ëåò

Люди, живущие в определенном месте в течение тысячелетий,
со временем находят особые правила жизни, гармонирующие с
природой. Расцветали и рушились государства, волнами проходи�
ли захватчики, но жизнь киевлян была настроена в тон с близостью
широкого Днепра, лесными кручами Правобережья, заливными
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лугами Оболони. Наверное, поэтому так сильны в Киеве традиции,
подчеркивающие особое отношение к природе, и всегда находятся
люди, ищущие «места силы», обожествляющие природу  — со вре�
мен древних языческих капищ до наших дней. Лысая Гора — самое
знаменитое из них, известное далеко за пределами Киева. Девич�
гора дохристианского язычества с капищем Лады уступила место
современному культу родноверов, воспринимающих Лысую Гору
как «пуп земли», единое средоточие силы. Недалеко от языческого
капища и «Поляны желаний», на восточном склоне, растет 300�лет�
ний дуб с обхватом ствола 4,18 метра и высотой 28 м. Помимо
сакральной известности этого старого дерева у киевских эзотери�
ков дерево получило статус ботанического памятника природы в
2013 году, по инициативе Киевского эколого�культурного центра.

47. Opolchensky Oak

LOCATION: eastern side of the Bold Mountain

AGE: 300 years

People who have lived in the same place for thousands of years, with
time find certain rules of living in harmony with nature. Countries
emerged and fell, waves of invaders rolled through, but the life of
Kyiv's residents was attuned to the proximity of the vast river Dnipro, of
forest�covered steep Pravoberejye (right shore) and wetland meadows
of Obolon'.  Perhaps, this explains why Kyiv has such strong traditions,
underscoring a special relationship with nature, and why there are
always people who are looking for «places of power» who deify nature,
from pagan times until present. Bold (Lysa) Mountain is the most
famous of such places, with its reputation known far beyond Kyiv's bor�
ders.  A place where once was Devich�gora (maiden mountain) of pre�
Christian paganism with Leda's temple, now is a cult of Rodnovery, who
believe that Bold Mountain is a hub of the universe, unified gathering
of power.  Not far from the  pagan temple and Meadow of wishes, on
the eastern side of the mountain, grows a 300�year�old oak with girth
of 4.18 meters, and height of 28 meters.  Aside from the sacral fame of
this old tree among Kyiv's esoteric community, the tree obtained 
protected status of botanical monuments of nature in 2013 under the
initiative of Kyiv's Ecological�Cultural Center.
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48. ÑÒÀÐÀ ÃÐÓØÀ (ÃÐÓØÀ IÂÀÙÅÍÊÀ)

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: ïðîñïåêò Íàóêè, 16

ÂIÊ: áëèçüêî 150 ðîê³â

На проспекті Науки, масово забудованому в післявоєнні роки,
дивом збереглася давня груша з обхватом стовбура понад 3 метри і
висотою 20 метрів. Вочевидь, дерево росло в одному з садів, уз�
довж, колись мальовничої і повноводної шістнадцятикілометрової
Либіді, нині насилу пробиває собі шлях до Дніпра через численні
підземні колектори і водостоки. У 2010 році, за ініціативи Київсько�
го еколого�культурного центру, груша отримала статус ботанічної
пам'ятки природи. Чи можна відновити природний статус цих
місць, повернувши стародавню річку в надземне русло? Навряд чи
хтось з киян принципово проти такого рішення. Поки ж про колиш�
ню красу річкових берегів пам'ятає тільки стара груша біля узбіччя
завантаженого автомобілями проспекту.

48. Ñòàðàÿ ãðóøà (ãðóøà Èâàùåíêî)

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: ïðîñïåêò Íàóêè, 16

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 150 ëåò

На проспекте Науки, массово застроенном в послевоенные годы,
чудом сохранилась древняя груша с обхватом ствола более 3 метров
и высотой 20 метров. Очевидно, дерево росло в одном из садов
вдоль когда�то живописной и полноводной шестнадцатикилометро�
вой Лыбеди, ныне с трудом пробивающей себе путь к Днепру через
многочисленные подземные коллекторы и водостоки. В 2010 году, по
инициативе Киевского эколого�культурного центра, груша получила
статус ботанического памятника природы. Можно ли восстановить
природный статус этих мест, вернув древнюю реку в надземное
русло? Вряд ли кто�то из киевлян принципиально против такого
решения. Пока же о былой красоте речных берегов помнит только
старая груша у обочины загруженного автомобилями проспекта.
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48. Old pear tree 

(Ivaschenko's Pear)

LOCATION: 16 Science Blvd (Prospect Nauki)

AGE: around 150 years

On Prospect Nauki, that underwent large develop�
ment in the years after WWII, miraculously survived an old pear tree
with girth over 3 meters and height over 20 meters.  Apparently, the
tree grew in one of the gardens along 16 kilometers of the long pictur�
esque and full flowing river Libed', which is now struggling to make its
way to the Dnepr through numerous underground collectors and drains.
In 2010, under the initiative of Kyiv's Ecological�Cultural Center, 
the pear tree obtained the status of botanical monument of nature.  
Is it possible to restore the natural state of this area, by returning an
ancient river to its original riverbed? The majority of Kyiv's residents
would probably like this idea in principle.  For now, only the ancient pear
tree, growing next to the thoroughfare overburdened by cars recalls the
past beauty of river shores.
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49. ÂÅËÈÊÀ ËÈÏÀ ÑÈÐÎÒÈ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: âóë. Ñàïåðíî-Ñëîá³äñüêà, 22

ÂIÊ: 200 ðîê³â

Саперна слобідка — ще один відгомін «фор�
тифікаційного» в історії Києва XIX століття. Заснована

як селище саперного батальйону, з середини XIX століття вона стала
забудовуватися невеликими садибами. Місце було дуже мальовниче
— поруч текла повноводна Либідь, до якої підступали пагорби дивно�
го київського рельєфу. У 80�ті роки XX століття почалася планова ре�
конструкція цієї місцевості, і від старої забудови майже нічого не зали�
шилося. Що вже говорити про старі дерева, котрі були невід'ємною
частиною пейзажу! До епохи «великих будівництв» мало хто дозволяв
собі знищити старе дерево, навіть якщо воно заважало господарській
діяльності і знаходилося на ділянці — позначалося вміння київських
жителів співіснувати з природою. Але висотні будинки витіснили ста�
ру забудову, і до наших днів дожила тільки одна стара липа висотою
25 метрів і обхватом стовбура 3,2 метра. Дерево вціліло тільки завдя�
ки своєчасному заповіданню. У 2009 році киянка Н. Сирота повідоми�
ла в Київський еколого�культурний центр про цю липу, і в тому ж році
дерево було заповідано. Статус ботанічної пам'ятки природи врятував
липу від вирубки, коли поруч будувався черговий багатоповерховий
будинок.

49. Áîëüøàÿ ëèïà Ñèðîòû

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ : óë. Ñàïåðíî-Ñëîáîäñêàÿ, 22

ÂÎÇÐÀÑÒ: 200 ëåò

Саперная слободка — еще один отголосок «фортификационно�
го» в истории Киева XIX века. Основанный как поселок саперного
батальона, с середины XIX века он стал застраиваться небольшими
усадьбами. Место было очень живописное — рядом текла полно�
водная Лыбедь, к которой подступали холмы удивительного киевс�
кого рельефа. В 80�е годы XX века началась плановая реконструк�
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ция этой местности, и от старой застройки почти ничего не оста�
лось. Что уж говорить о старых деревьях, когда�то бывших неотъ�
емлемой частью пейзажа! До эпохи «больших строек» мало кто поз�
волял себе уничтожить старое дерево,  даже если оно мешало хо�
зяйственной деятельности и находилось на участке — сказывалось
умение киевских жителей сосуществовать с природой. Но высотные
дома вытеснили старую застройку, и до наших дней дожила только
одна старая липа высотой 25 метров и обхватом ствола 3,2 метра.
Дерево уцелело только благодаря своевременному заповеданию. 
В 2009 году киевлянка Н. Сирота сообщила в Киевский эколого�
культурный центр об этой липе, и в том же году дерево было запо�
ведано. Статус ботанического памятника природы спас липу от
вырубки, когда рядом строился очередной многоэтажный дом.

49. Syrota Big Linden

LOCATION: 22 Saperno-Slobodska str.

AGE: 200 years

Saperna Slobodka is another echo of Kyiv's «fortification» history of
XIX century.  This place was founded as dormitories for sapper battalion,
but from mid XIX century small ranches started appearing here. The
place was very picturesque — nearby was the full flowing river Libed',
surrounded by amazing Kyiv's hills. In the 80's of XX century a full scale
planned reconstruction of this area begun, and almost no old buildings
survived.  The old trees, that were such an integral part of the landscape
had no chance! Prior to the epoch of «large construction» not many
would permit themselves to destroy an old tree, even if it was interfering
with land use and was on one's land. Kyiv's people relied on their ability
to co�exist with nature.  However, high�raises displaced old buildings,
and only one Linden survives today, with the height of 25 meters and
girth of 3.2 meters.  The tree survived only as a result of modern 
programs of tree conservation and protection.  In 2009 Kyiv's resident 
N. Syrota notified Kyiv's Ecological�Cultural center about this linden, and
the same year the tree received protection status.  Being recognized as a
botanical monument of nature saved the linden from destruction, when
construction on another high�raise building started nearby.  
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50. ËÈÏÀ ÑÂßÒÎÃÎ ÏÀÍÒÅËÅÉÌÎÍÀ

ÌIÑÖÅÇÍÀÕÎÄÆÅÍÍß: âóë. Çàáîëîòíîãî, 32, á³ëÿ
äæåðåëà Ñâÿòîãî Ïàíòåëåéìîíà

ÂIÊ: áëèçüêî 200 ðîê³â

Неподалік Свято�Пантелеймонівського собору, якому в 2014 році
виповнюється сто років, біля джерела, збереглася давня липа віком
близько 200 років. Обхват дерева, разом з наростами на корі — 
4 метри, висота 18 метрів. За свою історію храм пережив безліч 
епох — кілька спокійних років до революції 1917 року, повне забуття
в роки войовничого атеїзму, ураганний мінометний вогонь в роки
Другої Світової війни, роботу інституту механіки Академії наук
СРСР, і навіть створення в 1950 році першої в Європі електронно�об�
числювальної машини (для складання комп'ютера використовува�
ли два поверхи монастиря). З 90�х років XX століття монастирська
територія має статус парку�пам'ятки садово�паркового мистецтва
загальнодержавного значення, а липа чекає присвоєння дереву ста�
тусу ботанічної пам'ятки природи

50. Ëèïà Ñâÿòîãî Ïàíòåëåéìîíà

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ: óë. Çàáîëîòíîãî, 32, ó èñòî÷íèêà
Ñâÿòîãî Ïàíòåëåéìîíà

ÂÎÇÐÀÑÒ: îêîëî 200 ëåò

Недалеко от Свято�Пантелеймоновского собора, которому в
2014 году исполняется сто лет, у источника, сохранилась древняя
липа возрастом около 200 лет. Обхват дерева, вместе с наростами
на коре — 4 метра, высота 18 метров.  За свою историю храм пере�
жил множество эпох — несколько спокойных лет до революции 1917
года, полное забвение в годы воинствующего атеизма, ураганный
минометный огонь в годы Второй Мировой войны, работу институ�
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та механики Академии наук СССР, и даже создание в 1950 году пер�
вой в Европе электронно�вычислительной машины (для сборки
компьютера использовали два этажа монастыря). С 90�х годов 
XX века монастырская территория имеет статус парка�памятника
садово�паркового искусства общегосударственного значения, а
липа ждет присвоения дереву статуса ботанического памятника
природы.

50. Linden of Saint Pantheleymon

LOCATION: 32 Zobolotskogo str., by the spring 
of St. Pantheleymon

AGE: around 200 years

Near Saint Pantheleymon cathedral, which turned 100�years�old in
2014 in the spring, grows an ancient linden around 200 years of age.  Its
girth, together with knots on its bark is 4 meters, and height 18 meters.
In its life, the cathedral has survived many epochs, a few calm years
prior to 1917's revolution, complete oblivion during the years of militant
atheism, a hurricane of mortar fire during World War II, becoming the
mechanical institute of Academy of Sciences USSR, and even creation in
1950 of the first European electronic computers (computer assembly
required two floors of the monastery).  Since the 90's of XX century the
monastery grounds have carried the status of monument of garden�
park art of state value, and the linden is awaiting the status of botani�
cal monument of nature.
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ßÊ ÂÈÇÍÀ×ÈÒÈ ÂIÊ ÑÒÀÐÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ
Найбільш простий спосіб визначення віку старого дерева — це заміряти

обхват (периметр) його стовбура на рівні 1,30 м від землі (в окремих ви�
падках — біля землі), а потім помножити на коефіцієнт для даної породи
дерева, котрий вказано в цій таблиці. Якщо на відстані до 2�х метрів від
землі стовбур дерева розходиться, то обхват стовбура буде більше, і для
визначення віку дерева його потрібно помножити на 2/3.

ÏÎÐÀÄÈ Ç ÄÎÃËßÄÓ ÒÀ ËIÊÓÂÀÍÍß 
ÂIÊÎÂÈÕ ÄÅÐÅÂ
Ïëîìáóâàííÿ äóïëà

Найчастіше старі дерева страждають від дупел, які є загрозою загибелі
дерева під час сильного вітру або з причини пожежі (нерідко дуплисті де�
рева підпалюють, засовуючи в дупло папір і сміття). Щоб цього не сталося,
дупла потрібно пломбувати. Для пломбування дупла найкраще підходить
будівельний матеріал «Церезіт», який в порошкоподібній формі продаєть�
ся в будь�якому будівельному магазині. На початку дупло очищається від
гниючої деревини, а потім туди закладається розчин «Церезіту». Якщо дуп�
ло велике, то розчин «Церезіта» закладається в суміші з битою цеглою.

авередадороП тнєіціфеоК
икчотдівьнатсдіВ

ілмезодурімив

авилО.1 5,2 ілмезяліб

ьцевілЯ.2 0,40,2 ілмездівм03,1

хірогйикьсолоВ.3 0,1 ілмездівм03,1

яцивоквоШ.4 4,0 ілмездівм03,1

наталП.5 3,0 ілмездівм03,1

ансоС.6
мичюдорзьцсімхиголовялд(7,0то

умохусан(5,1од)мотнург
)ітнургумотсиня'мак

ілмездівм03,1

буД.7 8,0 ілмездівм03,1

кинчинуС.8 0,40,2 ілмезяліб

сиТ.9 5,4—5,2 ілмездівм03,1

апиЛ.01 7,0 ілмездівм03,1

барГ.11 0,1 ілмездівм03,1

йикьснікнатшаК.21 5,0 ілмездівм03,1

акшатсіФ.31 0,2 ілмезяліб

ьнесЯ.41 5,0 ілмездівм03,1

огкниГ.51 5,0 ілмездівм03,1

ялопоТ.61 2,0 ілмездівм03,1
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Ï³äïîðêè
Деякі старі дерева, насамперед ті що мають слабку деревину — липи,

шовковиці, часто під важкістю прожитих років, нахиляються до землі і мо�
жуть під час сильного вітру впасти. Це ж відноситься і до старих товстих
гілок, нахилених до землі. Сильний вітер може зламати їх, дуже зіпсувавши
дерево. Тому в обох випадках (і під зігнуті стовбури, і під нахилені гілки)
слід встановити міцну підпорку (залізну  або з дерев'яну). Нижній кінець
підпорки для міцності цементують в землю, а верхнім кінцем, який повинен
мати Т�подібну поперечину, підпирають стовбур дерева або його гілку.

Ë³êóâàííÿ ðàí
Іноді, внаслідок тих чи інших причин, дереву завдається невелике 

ушкодження, в результаті якого відбивається кора і оголюється деревина.
Якщо не вжити заходів, ранка в майбутньому може перетворитися в дупло.

Тому рану слід добре зафарбувати олійною фарбою, закривши таким
чином потрапляння бактерій, спор грибків, що викликають гниття деревини.

ÊÀÊ ÎÏÐÅÄÅËÈÒÜ ÂÎÇÐÀÑÒ 
ÂÅÊÎÂÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ
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авередадороП тнеициффэоК
икчоттоеиняотссаР

илмезодаремаз

авилО.1 5,2 илмезелзов

киньлевежжоМ.2 0,40,2 илмезтом03,1

херойикцерГ.3 0,1 илмезтом03,1

ацивоклеШ.4 4,0 илмезтом03,1

наталП.5 3,0 илмезтом03,1

ансоС.6
стсемхынжалвялд(7,0то

йохусан(5,1од)йовчопйондородолп
)евчопйотсинемак

илмезтом03,1

буД.7 8,0 илмезтом03,1

кинчинялмеЗ.8 0,40,2 илмезелзов

ссиТ.9 5,4—5,2 илмезтом03,1

апиЛ.01 7,0 илмезтом03,1

барГ.11 0,1 илмезтом03,1

йикснокнатшаК.21 5,0 илмезтом03,1

акшатсиФ.31 0,2 илмезелзов

ьнесЯ.41 5,0 илмезтом03,1

огкниГ.51 5,0 .илмезтом03,1

ьлопоТ.61 2,0 илмезтом03,1
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Наиболее простой способ определения возраста старого дерева — это
замерить обхват (периметр) его ствола на уровне 1,30 м от земли (в от�
дельных случаях — возле земли), а потом умножить на коэффициент для
данной породы дерева, приведенной в этой таблице. Если на расстоянии
до 2�х метров от земли ствол дерева расходится, то обхват ствола будет
больше, и для определения возраста дерева его нужно умножить на 2/3.

ÑÎÂÅÒÛ ÏÎ ÎÏÅÊÅ È ËÅ×ÅÍÈÞ ÂÅÊÎÂÛÕ
ÄÅÐÅÂÜÅÂ
Ïëîìáèðîâàíèå äóïëà

Чаще всего старые деревья страдают от дупел, которые являются угро�
зой гибели дерева во время сильного ветра или по причине пожара (не�
редко дуплистые деревья поджигают, засовывая в дупло бумагу и мусор).
Чтобы этого не произошло, дупла нужно пломбировать. Для пломбирова�
ния дупла лучше всего подходит строительный материал «Церезит», кото�
рый в порошкообразной форме продается в любом строительном магази�
не. Сначала дупло очищается от гниющей древесины, а затем туда заклады�
вается раствор «Церезита». Если дупло большое, то раствор «Церезита»
закладывается вперемешку с битым кирпичом.

Ïîäñòàâêè
Некоторые старые деревья, прежде всего имеющие непрочную древе�

сину — липы, шелковицы, часто под тяжестью прожитых лет, наклоняются к
земле и могут во время сильного ветра упасть. Это же относится и к старым
толстым веткам, наклоненным к земле. Сильный ветер может их поломать,
очень попортив дерево. Поэтому в обоих случаях (и под погнувшийся
ствол, и под наклоненные ветви) следует поставить крепкую подставку 
(из железа или древесины). Нижний конец подставки для прочности це�
ментируют в землю, а верхним концом, который должен иметь Т�образную
перекладину, упирают в ствол дерева или в его ветку.

Ëå÷åíèå ðàí
Иногда вследствие тех или иных причин дереву наносится небольшое

повреждение, в результате которого отбивается кора и оголяется древеси�
на. Если не принять мер, ранка в будущем может превратиться в дупло.

Поэтому рану следует обильно замазать масляной краской, закрыв та�
ким образом попадание бактерий, спор грибков, вызывающих гниение
древесины.
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HOW TO DETERMINE THE AGE 
OF CENTENNIAL TREE

The simplest method of determining the age of an old tree is to measure the
girth (perimeter) of its trunk at 1.30 meters above ground (in some cases — next
to the ground), then multiply the number by a coefficient for the species of the
tree, that are provided in the following table.  If separated by less than two
meters from the ground, then the girth will be bigger, and to determine the age
of the tree, it must be multiplied by 2/3.

ADVICE ON CARE AND TREATMENT 
OF CENTENNIAL TREES

Filling of hollow
Most often old trees suffer from hollows that threaten the life of the tree

during strong winds or fire (often a tree with a hollow is set on fire by sticking
trash or paper inside).  In order to stop this from happening, the hollows should
be filled.  To fill the hollow it is best to use plaster mixtures which are sold in
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epyteerT tneiciffeoC
tniopmorfecnatsiD

tnemerusaemfo
dnuorgot

evilO.1 5,2 dnuorgehtottxeN

repinuJ.2 0,40,2 dnuorgmorfм03,1

eerttunlaW.3 0,1 dnuorgmorfм03,1

yrrebluM.4 4,0 dnuorgmorfм03,1

eromacyS.5 3,0 dnuorgmorfм03,1

eniP.6
)lioselitrefhtiwsecalptewni(7,0morf

)liosykcoryrdni(5,1ot
dnuorgmorfм03,1

kaO.7 8,0 dnuorgmorfм03,1

onordaM.8 0,40,2 dnuorgehtottxeN

weY.9 5,4—5,2 dnuorgmorfм03,1

nedniL.01 7,0 dnuorgmorfм03,1

maebnroH.11 0,1 dnuorgmorfм03,1

eyekcuB.21 5,0 dnuorgmorfм03,1

oihcatsiP.31 0,2 dnuorgehtottxeN

hsA.41 5,0 dnuorgmorfм03,1

okgniG.51 5,0 dnuorgmorfм03,1

ralpoP.61 2,0 dnuorgmorfм03,1
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powder form from any building supplies store.  First the hollow must be cleaned
of rotting wood, then filled with solution plaster.  If the hollow is large, solution
of plaster should be mixed with broken bricks.  

Support Beams
Some old trees, particularly the ones with soft wood structure — linden,

mulberry, often under the weight of the years bend to the ground, and can fall
from strong winds.  The same is true about old massive branches, which are
bent to the ground.  Strong winds can break them, damaging the tree.
Therefore, in both cases (under the bent trunk, and under the bent branches) a
support beam should be installed (made from iron or wood).  The bottom end
of the beam for stability should be cemented into the ground, while the top
end, with t�shaped crossbar, pushed against the trunk or the branch of the tree.   

Treatment of wounds
Sometimes, for any number of reasons the tree sustains minor damage, as

a result of which a piece of bark is broken, revealing wood. If measures are not
taken, the wound can become a hollow in the future.  Therefore, the wound
should be generously painted over with oil�based paint, which creates a barrier
to bacteria, and yeast or mushroom spores that can cause rotting of the wood.  
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