
 

 

 



Громадська організація «Українська природоохоронна група»

Олексій Василюк

Державний заповідник 
Дніпрової пійми

«Конча-Заспа»
Сторічна історія боротьби  
за збереження заплавини  
у середній течії ріки Дніпра 

(1921-2021)

Том 1

Київ – Чернівці, Друк Арт, 2021



Рецензенти:
Афанасьєв С. О. –  член-кореспондент НАН України, професор, доктор біологічних

         наук, директор Інституту гідробіології НАН України.
Чорна Л. О. – кандидат історичних наук, завідувачка відділу наукових досліджень

Шевченківського національного заповідника.

Василюк Олексій
   Державний заповідник Дніпрової пійми «Конча-Заспа». Сторічна 
історія боротьби за збереження заплавини у середній течії ріки Дніпра 
(1921-2021). Том 1 / Олексій Василюк. – Київ–Чернівці : Друк Арт, 2021. – 
240 с. – (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 24)
     ISBN 978-617-7849-89-5

Видання  підготовлене до 100-річчя з дня створення Заповідника і є своєрід-
ною подякою людям, що присвятили своє життя його створенню й становлен-
ню. Більшість фактів, зібраних на сторінках книжки, раніше не публікувались, як 
і більшість згаданих нами архівних джерел. Ліквідація Заповідника була тісно 
пов’язана з політичними репресіями 1930-х років, через що до нашого часу збе-
реглись лише еклектичні відомості про Заповідник. 

Це видання передусім джерелознавчого характеру й має на меті впорядку-
вати всю відому на цей час інформацію про Заповідник «Конча-Заспа».

УДК 502(082.1)1921-2021

В макеті використане зображення стерляді з оригінальної печатки Заповідни-
ка «Конча-Заспа» 1923 року (ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1 (1923). Спр.1. Арк. 15).

ISBN 978-617-7849-89-5 © О. В. Василюк, 2021 
© ГО «Українська природоохоронна група», 2021

УДК 502(082.1)1921-2021
В19

В19



3

Зміст

Від автора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Дніпрянська біологічна станція та Центральна рибна станція  . . . . . . . . . . . . . . 10

Створення Заповідника «Конча-Заспа»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Ідеальний Заповідник . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Крах ідеального Заповідника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Знищення Заповідника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Замість післямови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Додатки:

Список публікацій про заповідник «Конча-Заспа»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Найважливіші архівні джерела про заповідник «Конча-Заспа» . . . . . . . . 114

Фото з альбому заповідника «Конча-Заспа» (1924-1928 рр.)  . . . . . . . . . . 215

Іменний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236



4 Державний заповіДник Дніпрової пійми «конча-заспа»

Перелік скорочень

АН СРСР – Академія наук СРСР
ВУАН (УАН) – Всеукраїнська (Українська) академія наук
ВУАСГН – Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук
ВУСМР – Всеукраїнська спілка мисливців та рибалок
ВУЦВК – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет
ІР НБУ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського НАН України – Національна академія наук України
НКЗС – Народний комітет земельних справ, Наркомзем
НКО (НКП) – Народний комісаріат освіти (просвіти), Наркомпрос
РАН – Російська академія наук
РНК – Рада народних комісарів
СГНК– Сільськогосподарський науковий комітет
УКОПП – Український комітет охорони пам’яток природи
УРСР – Українська Радянська Соціалістична Республіка
УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка
ЦДАВО – Центральний державний архів вищих органів влади та управління України



5

Від автора

Мабуть, найголовніше, що мені вдалося з’ясувати про колишній Заповід-
ник «Конча-Заспа» за понад шість років пошукової роботи в бібліотеках і архі-
вах: його працівники прагнули зробити Заповідник унікальною науковою уста-
новою – центром вивчення фауни в умовах весняного водопілля. Це відкриття 
сталося, коли була написана більша частина тексту й почалось обговорення ма-
кета видання. Саме ця деталь зробила заповідник не просто сторінкою історії, 
якій саме виповнюється 100 років, а чимось дійсно неповторним. Переосмисли-
вши цей факт, розумію, чому після перейменування 1929 року «Конча-Заспу» 
назвали не «рибним заповідником», а «заповідником Дніпрової пійми». Над-
звичайно важлива ідея. І питання навіть не в тому, що ніхто не повторив, не ре-
плікував цей задум в іншому місці. Насправді жоден заповідник не створювався 
з такою глибокою екологічною місією, значно вищою за традиційну концепцію 
«охорони і вивчення» природи окремо взятої території. Тут мав також відбутись 
перший український центр кільцювання птахів і вивчення їх глобальних мігра-
цій. Між іншим, крім птахів, тут ставили мітки на різні види ссавців, земно-
водних і навіть риб, що дозволяло працівникам Заповідника отримувати еколо-
гічні дані, яких на той час не мав ніхто інший. Ці дослідження мали об’єднатися 
з даними інших наукових центрів, створення яких на той час лише планувалось.

Грандіозні наміри прагнули реалізувати власними силами кілька науковців, 
лаборантів та вартових, що виконували більшість роботи спільно, допомагаючи 
одне одному, місяцями не отримуючи зарплатні або ділячи на всіх зарплатню ди-
ректора. Узимку в них не було жодного приміщення з пічкою, а під час весняного 
водопілля, коли весь Заповідник разом з будівлями заливало водами Дніпра, 
вони натхненно збирали безцінні наукові дані.

Після 1934 року, коли Заповідник перестав існувати, не було навіть спроб 
створити наукові інституції з вивчення фауни ефемерних заплавних екосистем. 

Видання, яке ви тримаєте в руках, підготовлене до 100-річчя з дня створен-
ня Заповідника і є своєрідною подякою людям, що присвятили своє життя його 
створенню й становленню. Більшість фактів, зібраних на сторінках книжки, рані-
ше не публікувались, як і більшість згаданих нами архівних джерел. Ліквідація 
Заповідника була тісно пов’язана з політичними репресіями 1930-х років, через 
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що до нашого часу збереглись лише еклектичні відомості про Заповідник. Це 
видання передусім джерелознавчого характеру й має на меті впорядкувати всю 
відому на цей час інформацію про Заповідник «Конча-Заспа». З цієї причини 
більшість сторінок книжки мають велику кількість посилань на літературні та 
архівні джерела, а також розлогі авторські пояснення.

Я також не приховую, що цим виданням розраховую надати вагу ювілею  
Заповідника. Адже саме зараз, у 2021 році, він знову потребує захисту. На мо-
мент століття колишнього Заповідника, уся його територія частинами надана під 
котеджну (і навіть багатоповерхову) забудову Київською міською радою і різними 
державними органами Обухівського району Київської області. Якщо контролюючі 
органи, і передусім Офіс Генерального Прокурора, бодай трохи забаряться, ми 
можемо назавжди втратити цю територію вже наступного року. Після століття бо-
ротьби за неї. Саме зараз відкрити інформацію про Заповідник усім зацікавленим 
у збереженні «Конча-Заспи» – своєчасно як ніколи. 

Працівники заповідника «Конча-Заспа» у 1928 році.  
Третій зліва – М. В. Шарлемань, інші – невідомі  

(Інститут рукопису НБУ ім. В. Вернадського. Ф.49. №1167 / фото 132)
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Передмова

«Державний заповідник Дніпрової пійми «Конча-Заспа» був оголошений 
29 грудня 1921 року, після 28 років зусиль його фундатора І. Н. Фалієва (почи-
наючи з 1893 р.), і став першою природоохоронною територією, оголошеною зі 
статусом «заповідник» після створення Української РСР1. 

Заповідник розташовувався в межах правобережної заплави Дніпра в 18 
верстах на південь від м. Києва (тепер це Голосіївський район м. Києва, до 
південної межі міста включно). Термін «Конча-Заспа» – це дуже буквальний 
топонім, який вказує на детальне географічне розташування заповідника: між 
озерами в заплаві Дніпра – Конча і Заспа (незмінно існують до нашого часу).

У безперервній боротьбі за своє існування заповідник проіснував 13 років і був 
ліквідований з початком репресій українських науковців та інтелігенції. Але лікві-
дація заповідника (1934 року) була пов’язана не лише з переслідуванням приро-
доохоронців радянською владою, а також із перенесенням столиці Української РСР 
з м. Харкова до м. Києва. Через це лісова частина Заповідника на боровій терасі 
Дніпра, яка була долучена до його складу останньою з усіх, стала місцем будівни-
цтва урядового санаторію і дач, а долішня частина – краєвидом для відпочива-
ючих у санаторії партійних службовців. Зі створенням санаторію від його будівлі 
було побудовано міст через озеро (старицю) Конча. Так само як і міст, до наших 
днів збереглася прокладена від нього облаштована алея з лавками вздовж схід-
ного берега озера, обабіч якої зростають щонайменше 300-річні дуби. Більшість 
території Конча-Заспи майже до кінця радянського періоду однаково зберігалася 
в природному стані, хоч вже й не була заповідником. Серед причин – і щорічні во-
допілля (припинилися лише після створення в 1976 році Канівського водосхови-
ща), і умовний «охоронний статус» прилеглих до державного санаторію земель, 
відвідування яких було, м’яко кажучи, обмеженим (варто лише додати, що для 
зменшення кількості небажаних відвідувачів на 11-кілометрову протяжність озе-
ра Конча з 1934 року і до нашого часу збудували лише один міст). 

1 Традиційно вважається, що першим «заповідником» УРСР була «Асканія-Нова» (1919 р.), проте 
вона була оголошена на той час як національний парк («народній заповідний парк»), а не як за-
повідник, тому формальна першість лишається за заповідником «Конча-Заспа» (детальніше – 
Василюк О. Асканія-Нова: «перший заповідник», чи «перший національний парк» України. Вісті 
Біосферного заповідника «Асканія-Нова», Т. 21, 2019. С. 365-370).
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Природоохоронний статус «Конча-Заспи» був частково поновлений за часів 
незалежності України (у 1997-1999 роках) шляхом створення кількох окремих за-
казників на території колишнього заповідника.

Інформація про Заповідник «Конча-Заспа» збереглася в значно меншому об-
сязі, ніж про деякі інші тогочасні заповідники. Це зумовлено не лише тим, що 
він був ліквідований ще до Другої світової війни (обставини його скасування в ті 
часи могли розглядатись як питання особливої державної ваги або навіть як 
державна таємниця). Без сумніву, одним з факторів зникнення заповідника зі 
шпальт популярних і наукових видань було переслідування в 1930-х роках його 
очільників та ідеологів: М. В. Шарлеманя та Д. Є. Белінга. Основна маса відомос-
тей про Заповідник, збережених до нашого часу, – наукова інформація, опублі-
ко-вана в академічних виданнях. 

Окрім того, у післявоєнний період поодинокі згадки про Заповідник знаходи-
мо в художніх та науково-популярних статтях Максима Рильського в «Літератур-
ній газеті» (1940 р.), Олекси Ющенка в газеті «Літературна Україна»2 (1971 р.) та 
літературній збірці «Безсмертники»3 (1974 р.). Джерела, опубліковані в незалеж-
ній Україні, згадують Заповідник лише опосередковано, зокрема, через постать 
М. В. Шарлеманя4 або через історію Канівського природного заповідника, з яким 

2 Ющенко О. Мудре царство Шарлеманя. Літературна Україна, 1971. (20.08.1971). №57.
3 Ющенко О. В мудром цаpстве Шаpлеманя. Безсмеpтники. Киев: Радянський письменник, 1974. С. 7-8.
4 Монографія О. М. Хохлової (Хохлова О. М. М. В. Шарлемань: життєвий шлях, наукова спадщина / 

О. М. Хохлова. Полтава, 1998. 160 с.); низка видань В. Є. Борейка з історичного циклу видань Київ-
ського еколого-культурного центру (Шарлемань Николай (Эдуард) Васильевич. Борейко В. Сло-
варь деятелей охраны природы / В. Е. Борейко. Изд-е 2-е, доп. Киев: Киевский эколого-культурный 
центр, 2001. (Серия: История охраны природы. Вып. 25). С. 480-487; Борейко В. Е. История заповед-
ного дела в Украине. – Киев : Киевский эколого-культурный центр, 1995. (Серия: История охраны 
природы. Вып. 2). 183 с.; Борейко В. Е. Белые пятна природоохраны. Изд. 2-е, доп. К.: Киевский 
эколого-культурный центр, 2003. (Серия: История охраны природы. Вып. 31). 273 с.), хоча частина 
посилань у вказаних видання після нашої перевірки виявилась недостовірними. Не можна оми-
нути увагою популярну статтю І. Ю. Парнікози «Микола Шарлемань та заповідник «Конча-За-
спа», опубліковану в інтернет-виданні «ХайВей» 2011 року (Парнікоза І. Ю. Микола Шарлемань 
та заповідник «Конча-Заспа». 2011. [Електронний ресурс] http://h.ua/story/346138/), хоча, на жаль, 
документи, процитовані у цій статті, не мають жодних посилань, що не дозволяє посилатись 
на цю роботу. Також 2015 року вийшла ґрунтовна збірка праць та документації М. В. Шарлеманя 
(як історика), впорядкована проф. В. Ульяновським (Шарлемань Н. В. Природа и люди Киевской 
Руси. Воспоминания. Автобиографии. Переписка. Сост., авт. предисл. и коммент. Василий Улья-
новский. К.: Издательский дом «Антиквар», 2015. 1136 с.), що містить практично повну добірку 
спогадів, автобіографій та листування М. В. Шарлеманя, що зберігаються у Інституті рукопису 
НБУ ім. В. Вернадського (фонди ВУАН (№Х) та М. Шарлеманя (№49). Також 2016 року автором цієї 
книжки була опублікована монографія про М. В. Шарлеманя як природоохоронця (Микола Шарле-
мань: напровесні заповідної справи / О. В. Василюк. К.: ПВТП «LAT&K», 2017. 420 с., 20 кол. табл.), 
хоча на той час наші знання про історіографію заповідника «Конча-Заспа» були дуже обмежені.
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у 1933-1934 роках Заповідник «Конча-Заспа» був пов’язаний організаційно5 
(тоді вони існували як єдиний Середньодніпровський заповідник). Єдиним ви-
нятком є наукова публікація Л. О. Чорної «Із втраченого: заповідник «Конча-
Заспа» (2004 р.), цілковито присвячена вивченню історичних джерел саме про 
Заповідник «Конча-Заспа»6.

Утім, через неповноту перелічених вище джерел історія створення та роботи 
колишнього Заповідника «Конча-Заспа» досі лишалася недостатньо вивченою, 
а справи Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 
про Заповідник досі не згадувались у жодній публікації. Також досі не публікува-
лись і установчі документи Заповідника. 

Це видання містить інформацію про історичні сторінки створення, розвит-
ку, роботи та краху Заповідника «Конча-Заспа», а також сучасний період бо-
ротьби за збереження території вже колишнього заповідника (ця боротьба 
триває й досі). У додатках містяться тогочасні фотографії та документи орга-
нів державної влади, дотичні до його історії. Також нами зібрані повні тексти 
більшості відомих друкованих джерел про Заповідник (за період від виник-
нення ідеї його створення до останніх спогадів його сучасників), що публіку-
ються нами як окреме видання.

Підготовка видання була б неможливою без допомоги багатьох: Віктора Пар-
хоменка, Людмили Ластікової, Людмили Чорної, Сергія Білоконя, працівників 
Центрального державного архіву вищих органів влади та управління, Національ-
ної історичної бібліотеки, Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадсько-
го, Національної бібліотеки України для дітей, Наукової бібліотеки імені Михайла 
Максимовича та багатьох інших бібліотечних та архівних установ, що допомогли 
віднайти унікальні, подекуди зовсім не відомі в наш час джерела. Крім того, без-
цінною була допомога Віктора Пархоменка та Віри Янчук з відновлення друкованих 
та рукописних текстів, які збереглися в архівах у поганому стані (В. В. Пархоменко 
відновив тексти архівних джерел, розміщені на сторінках 114-214, частина з яких 
перебувала у дуже поганому стані, або просто була рукописними чернетками до-
кументів, або листами із складними специфічними почерками); Дмитра Демченка 
– з редагування архівних світлин, розміщених у додатках книжки, а також Надії 
Антонової, що є автором оригінал-макета та електронної версії книжки. Також 
дякую за окремі вузькоспеціалізовані консультації Олексію Болдирєву.

5 Чорний М., Чорна Л. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспектив-
ний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку. Київ: ВПЦ «Київський універси-
тет», 2013. 384 с.

6 Чорна Л. Із втраченого: заповідник «Конча-Заспа». Заповідна справ в Україні, 2004. Т. 10, №1-2. 
С. 100-104.



10 Державний заповіДник Дніпрової пійми «конча-заспа»

Дніпрянська біологічна станція та 
Центральна рибна станція

До створення Заповідника в запла-
вині Дніпра на його місці вже існувала 
спеціалізована наукова установа Народ-
ного комісаріату земельних справ (далі – 
НКЗС) Української РСР – Дніпровська біо-
логічна станція (далі – Станція; пізніше 
також носила назву Дніпрянська), що за-
ймалася вивченням рибного населення 
та інших груп водних живих організмів 
у р. Дніпрі, а також проводила іхтіологічні 
й гідробіологічні дослідження на інших 
річках України на замовлення державних 
організацій. Станція розміщувалась на 
Трухановому острові в Києві.

Історія Станції починає відлік 
з 1893 року, коли було засновано Ки-
ївський відділ Російського товариства 
рибництва та риболовства (за ініціативи 
Івана Никифоровича Фалієва), який взяв 
в оренду озера Конча та Заспа з метою 
охорони нерестовища 7. 

7 В цей період (і далі до 1917 року), коли не існувало законодавства, що дозволяло б оголошува-
ти заповідники, практикувалася саме така форма охорони природи – оренда пам’яток при-
роди з метою охорони. Найкраще описані два випадки застосування такого підходу. 1893 року  
Ялтинське відділення Кримсько-Кавказького гірського клубу орендувало у жителів села Біюк-
Янкой землі з печерами з метою їх охорони (Борейко В. Е. Деятельность первых общественных 
природоохранных организаций Украины (до 1917 года). Бюллетень Московского общества 
испытателей природы. Отд. Биол. Т.92., Вып.4, 1987). 1910 року Хортицьке товариство охорони 
природи орендувало частину скель площею кілька сотень гектарів у Олександрівської земської 
управи і налагодило їх охорону від полювання. Також фізичні особи викуповували і охороняли 
старі дуби (Хроника. Орнитологический вѣстникъ, №2, 1912. С.191-192).

Іван Никифорович Фалієв  
(Джерело: Завістовський П. Пам’яти 

І. Н. Фалієва. Збірник праць 
Державного рибного заповідника 
«Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.7-10).
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Про більш давню історію території, що згодом стала заповідником, 1928 року 
подав стисле зведення М. В. Шарлемань: «...можна знайти в історичній літе-
ратурі відомості датовані ще 1504 р.8 В цьому році мітрополіт київський Йосип 
передав ці землі, що до того належали якомусь Микулі Панькевичу «слузі Со-
фіївському», Видубецькому манастиреві. Землі з оз.Глушцем (північна половина 
Кончі) протягом 16 століття переходили у володіння то Видубецького то Со-
фіївського манастирів, ба навіть в приватні руки. На початку 17 століття 
цю землю привласнила княгиня Ганна Корецька та захищала її збройною силою 
25 років. Представникам влади, що робили спробу виконати постанову суду про 
передачу землі Видубецькому манастиреві, не раз доводилося тікати «до лісу» 
від кінноти княгині, що нападала «обичаєм непріятельським, окриком, гуком» 
та мала намір «бить та забіять». В 40 роках 17 століття земля перейшла 
знову таки в володіння Видубецького манастиря, але тільки номінально, тому 
що 25 травня 1654 р. Богдан-Хмільницький видав універсала, що захищав права 
манастиря проти «обивателів» Ходосівки та Лісників, що з «своволенством» 
чинили «великіе шкоди» «частим ловленьем риби». Права Видубецького манас-
тиря на землю підтверджували також універсали Юрка Хмільницького (1669) 
та Дорошенка (1670). Видубецький манастир володів землею приблизно до 
1780 р., після чого її прилучили до скарбових земель, але в 1833 році її знову пе-
редано до манастирських земель»9.

Отож саме озеро Конча (Конча-Глушець) протягом довгого часу орендував 
Київський відділ Російського товариства риболовства та рибництва10 (далі – То-
вариство). І. Н. Фалієв був першим, хто скерував вивчення рибного населення 
в русло охорони природи. Його праця «Днепровское рыбоводство» (1895) роз-
почала відлік як охорони рибного населення в цілому, так і створення майбут-
нього заповідника «Конча-Заспа» зокрема. У цій праці І. Н. Фалієв першим 
з природоохоронців виклав міркування про створення заповідників для підтри-
мання рибного населення: «...Вторая мѣра для поддержанія естественнаго 
рыборазведенія это назначеніе нѣкоторыхъ рыбныхъ угодій заповѣдными, 
т. е. такими, въ которыхъ никто и никогда не довилъ бы рыбы. Подобныя 
мѣста при хорошемъ выборѣ дали бы, на мой взглядъ, громадное прира-
щеніе рыбнаго богатства. Лоза и вообще растительность, опушающая 
заповѣдныя озера или заливы, должна быть въ неприкосновенности. Черезъ 

8 М. А. Максимович. Собр. сочин. Т. II. Ці відомості я одержав від Ю. Марковського (Виноска 
М. Шарлеманя).

9 Шарлемань М. Державний заповідник «Конча-Заспа». Збірник праць Державного рибного 
заповідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.11-24.

10 Там само.
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нѣкоторый промежутокъ времени эти заповѣдныя мѣста, заросшія непро-
ходимою лозою, привлекли бы для нереста массу рыбы, которая, пользуясь 
удобнымъ мѣстомъ и полнымъ покоемъ, не только нерестилась бы тамъ, 
но и оставалась бы на дальнѣйшее время, вслѣдствіе чего увеличилось бы 
число взрослыхъ и крѣпкихъ производителей, какіе въ старину находились 
въ глубокихъ, укромныхъ озерахъ. Само собою разумѣется, что заповѣдныя 
мѣста должны быть охраняемы»11. Першим і єдиним прикладом такого запо-
відника він назвав озера Конча і Заспа з прилеглими протоками: «Возлѣ Кіева 
есть мѣста, которыя достойны были бы обращенія въ заповѣдныя, а именно: 
1) заливъ Лещевка, 2) озеро Конча и 3) озеро Заспа... Если-бы эти угодія были
обращены въ заповѣдныя мѣста съ охраной лозы отъ порубки, то можно 
смѣло утверждать, что черезъ 3-4 года количество рыбы во всей, близъ ле-
жащей, мѣстности удесятирилось бы»12. Хоча І. Н. Фалієв говорив номіналь-
но про два озера і затоку, що відділяла о. Круглик (тепер − о. Ольжин), треба не 
забувати, що на початку ХХ століття під час водопілля вся заплава 
затоплювалась. Тому для нересту були потрібні навколишні луки, а озера − вже 
для нагулу молоді риб. Ця обставина сформувала й низку місцевих топонімів. 
Наприклад, луки на південь від оз. Заспа носили назву «Осятрова лука».

Не зрозуміло, в якому саме році обидва 
озера були взяті під охорону, адже принай-
мні в 1901 році вони  здавались в оренду для 
риболовлі на публічних торгах13. Вірогідно, 
такі публічні торги стосувались лише оз. За-
спа, адже оз. Конча  в  цей  час було власніс-
тю Київського відділу Російського товариства 
рибництва та риболовства, який не лише мав 
на озері барак, куди приїздили члени Товари-
ства, але й спеціального сторожа, що охороняв озеро14. Збереження цих озер як 
нерестовищ в околицях Києва викликало схвалення як серед фахівців-іхтіологів, 
так і серед рибалок-аматорів (звісно, конфлікту з київськими рибалками на той 
час і не могло бути, адже йшлось про озера, розміщені в 18 кілометрах від міста, 
до яких навіть не було прокладено доріг). 

11 Фалеев И. Н. Днѣпровское рыболовство. Окончаніе. Вѣстникъ рыбопромышленности, 1895. 
№4. С.198-201.

12 Там само.
13 [б/а] Объявленіе. Кіевлянинъ, 1901 (8.06.1901). №156. С.5.
14 [б/а] (Членъ отдѣла). Кыевскій отдѣлъ Императораторскаго Россійскаго общества рыбоводства 

и рыболовства. Киевлянин, 1901. №281 ( 11.10.1902). Шп.2.

Джерело: Объявленіе. Кіевлянинъ,
1901 (8.06.1901), № 156. С. 5.
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Двадцятьма роками після першого виступу І. Н. Фалієва, 1915 року, він під-
бив підсумки своїх зусиль: «20 лет тому назад, когда я сделал доклад в Ки-
евском отделе о pыболовстве на p. Днепp и о меpах к поддеpжанию его, и был 
избpан секpетаpем отдела, я доложил общему собpанию, что могу pаботать 
на пользу для pыбоводства только в том случае, если дадут отделу 
неpестилище у озеpа «Кончи». Это было исполнено, благодаpя ходатайству 
покойного пpедседателя Общества статс-секpетаpя Вешнякова. Я гоpжусь 
подобным началом своей деятельности, когда я 20 лет тому назад испол-
нил то, что в настоящем Совещании так гоpячо отстаивается многими из 
пpисутствующих здесь...»15.

Територія нерестовища озер Конча і Заспа перебувала під охороною Товари-
ства до 1917 року, доки діяло саме Товариство. Під час революції 1917 року 
воно припинило існування. Як згадував М. В. Шарлемань, «будівлі, що 
належали Т-ву, зруйнували околишні селяни, рибу було почасти виловлено 
сітками, почасти знищено бомбами. Щоб припинити це нищення риби, НКЗС 
України 14 трав-ня 1919 року з ініціятиви І. Н. Фалієва та П. О. Завістовського 
націоналізував оз. Кончу-Глушець, оз. та уроч. Заспу та инші вгіддя. Дальші 
політичні події того часу позбавили НКЗС можливости вжити будь-яких 
заходів що-до охорони цих місць»16.

Сама ж Дніпрянська Станція як установа більше не містилася на Трухано-
вому острові в Києві. З 1919 року тимчасова Комісія, що завідувала нею, підшу-
кала для Станції нове місце в Старосіллі (на той час – Остерський повіт Чернігів-
щини; нині – територія Вишгородського району Київської області, затоплена під 
час наповнення Київського водосховища). Нове місце розглядали як стратегіч-
но важливе для наукових досліджень, адже воно розміщувалось на вузькій ді-
лянці межиріччя Дніпра й Десни та дозволяло вивчати рибне населення й іншу 
фауну обох річок17.18 Проте, попри вибір тимчасової Комісії, роботи з улаштуван-
ня Станції саме 1919 року були зупинені. Станція здобула власні приміщення (на 

15 Фалеев И. H. О нуждах pыболовства в pайоне деятельности Киевского отдела Импеpатоpского 
Российского Общества pыбоводства и pыболовства. Тpуды совещания по pыбоводству, со-
званного пpи Депаpтаменте земледелия в 1913 г. 1915.Ч. 2, Вып. 2. С. 66-94.

16 Шарлемань, М. Державний заповідник «Конча-Заспа». Збірник праць Державного рибного за-
повідника «Конча-Заспа». 1928. Т.1. С.11-24.

17 [б/а] Днїпрянська біольоґічна Станція. Вісти природничої секції Українського наукового товари-
ства, 1919. Чи. 2. С.5.

18 Згодом на базі Станції у 1931 році було утворено інший заповідник – «Гористе» (Протокол 
№ 1 засідання Всеукраїнської Академії наук від 2 січня 1931 р. Архів Президії НАН України, 
Ф.251. Оп.1. Спр.49. Арк.1-4 зв.), а в роки незалежності України – Центр кільцювання птахів 
(надзвичайно важливим є те, що саме в цьому місці зливаються міграційні потоки птахів, 
що здійснюють перельоти долинами Дніпра та Десни).
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базі будівель Старосільського лісництва) лише 1928 року, хоча офіційно рахува-
лась          серед академічних установ ще з початку 1920-х19.

У подальшому сталось таке: постановою Наркомзему від 7 лютого 1921 р. озе-
ра Конча і Заспа та прилеглі до них луки з лісом були передані Сільськогоспо-
дарському Науковому Комітету України (далі – СГНК) «для організації Досвідної 
Рибної Станції» (фактично – не організації, а відновлення)20. Того ж року (12 квіт-
ня) Київський Губвиконком, на підставі наказу НКЗС, видав постанову, яка мала 
забезпечити «можливість нормальної наукової роботи» Станції. Принаймні По-
становою «було заборонено в згаданій місцевості ловити рибу, збирати ікру, 
різати лозу, косити траву, випасати худобу тощо, тобто було закладено 
основу заснуванню тут заповідника»21. 

Улітку 1921 р. на той час співробітник Станції (з 1909 року) М. В. Шарлемань 
звернувся до Української Академії Наук (УАН) з доповідною запискою, у якій він 
запропонував утворити окрему Комісію, щоб вирішити питання про дальшу долю 
Станції22. Згодом він писав про ці часи: «Дніпровська Біольоґична Станція, яка ще 
1919 р. досить жваво працювала, 1920 року зовсім занепала. Зоольоґичної праці 
там не було»23. УАН утворила Комісію з трьох осіб: професорів М. Г. Холодного, 
Д. Є. Белінга та самого М. В. Шарлеманя. Робота цієї Комісії  привела  не  лише  до 
відновлення роботи Станції, але й до створення Заповідника, який наприкінці груд-
ня 1921 року оголосив своїм наказом НКЗС у своєму підпорядкуванні. 

З цього моменту почалась певна плутанина, яку так і не вдалось розв’язати за 
весь період юридичного існування Заповідника. Щоб усвідомити це, слід розумі-

19 Звіт природничо-технічного відділу ВУАН [1931 р.]. ІР НБУВ. Ф.10. Спр.18703. Арк 1-75.
20 Саме ця обставина, вірогідно, була причиною, чому в Заповіднику працювали лише київські на-

уковці. На той час існувало певне «змагання» між СГНКУ (НКЗС) в Києві та Народними комі-
саріатами просвіти (НКП) у Харкові за першість у розвитку науки (в тому числі біологічної). 
Більшість наступних заповідників (за винятком Шевченківського заповідника, створеного 
1923 року членами СГНКУ біля Канева), що їх оголошували в Українській РСР у 1920-х, потра-
пляли в підпорядкування НКП, і ними займались відповідно харківські науковці. Можливо, це 
певним чином пояснює відсутність публікацій про заповідник «Конча-Заспа» у харківських 
науковців, які на той час домінували в природоохоронній справі УРСР.

21 Шарлемань М. Державний заповідник «Конча-Заспа». Збірник праць Державного рибного за-
повідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.11-24.

22 До слова, саме тоді, улітку 1919 року за його клопотанням було видано декрет про оголо-
шення Народнього заповідного парку «Асканія-Нова» (Матеріяли до історії заповідника. 1919 рік. 
Декрет об объявлении бывшего имения Фальц-Фейна Народным заповедным парком. Вісті дер-
жавного степового заповідника «Чаплі» ім. Х. Раковського. Асканія-Нова, 1924. № 3. – С. 150; 
Шалит М. Колонія ангальтських поселенців «Асканія Нова» (3-ІІІ-1828) – І Державний Степовий 
Заповідник України «Чаплі». Вісник природознавства, 1928. №3-4. С.157-167).

23 [б/а (Шарлемань М.)] Хроніка. Зоольогичний журнал України (під редагуванням М.Шарлеманя), 
1921. С.29.
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ти, що Заповідник проектували фахівці УАН, а став він установою Сільськогоспо-
дарського наукового комітету України (СГНКУ) при НКЗС.

Працювати Станція почала майже одразу після створення Заповідника, з по-
чатку 1922 року24. Тож на період з лютого до грудня 1921 року озера Конча і Заспа 
стали спочатку територією Дніпрянської біологічної станції, а саме її окремої час-
тини – Рибної станції. Але цього ж року Дніпрянська станція увійшла до складу 
УАН, а Рибна станція лишилась у структурі Заповідника «Конча-Заспа», що був 
утворений в останні дні 1921 року як установа НКЗС. 

Отож надалі одночасно розбудовувались дві «станції» – одна в Старосіллі, 
а друга в Заповіднику «Конча-Заспа». Оскільки Дніпрянська станція була частиною 
ВУАН, а Заповідник – у системі НКЗС, то й Рибна станція стала сприйматись вже не 
як академічна установа, а як спеціальний підрозділ СГНК. Багаторазові реорганіза-
ції й зміни підпорядкування як Заповідника, так і Рибної станції, що тривали з 1921 
до 1934 року, частково пояснені нами нижче. Для зручності надалі ми вживати-
мемо два окремих скорочення – Дніпрянська станція (для установи ВУАН з базою 
в Старосіллі) і Рибна станція (для лабораторії заповідника «Конча-Заспа»).

З 1923 року до 1924 року за кошти, зароблені Заповідником з продажу сіна25, 
на березі озера Заспа для Рибної станції збудували лабораторію, яка стала на 
довгі роки найсерйознішою капітальною спорудою Заповідника й причиною по-
сягань багатьох господарських установ на територію «Конча-Заспа».

Як було сказано вище, на початку 1920-х Дніпрянська біологічна станція не 
мала власного приміщення й лише проводила дослідження в районі Старосілля 

24 Белінг Д. Дніпровська Біологічна Станція та її науково-дослідча діяльність. Збірник праць Дні-
провської біологічної станції № 1 / Труди фізично-математичного відділу,1926. Т. ІI, Вип. 4. С.165.

25 Шарлемань М. Державний Заповідник «Конча-Заспа». Украинский охотник и рыболов, 1926. №:6.

Будівництво лабораторії Рибної станції 1923 року, на передньому плані І. Н. Фалієв.

Фотоальбом заповідника  
«Конча-Заспа» (1923-1929). Інститут 
рукопису НБУ. Ф.49.№1167/фото 1.

Фотоальбом заповідника  
«Конча-Заспа» (1923-1929). Інститут 
рукопису НБУ. Ф.49.№1167/фото 2.
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(хоча й мала великий науковий штат у Києві). Натомість в Заповіднику вже збу-
дували серйозну лабораторію Рибної станції, якою на той час не міг пишатись жо-
ден з інститутів УАН (згодом − ВУАН). І хоча рішень про присвоєння такого статусу 
нам не відомо, сама Рибна станція почала називати себе «Центральною рибною 
станцією «Конча-Заспа-Лящівка», хоча в реальності була просто частиною Запо-
відника, про що свідчила вивіска на дверях станції і, звісно, рішення про ство-
рення Заповідника. 

Воднораз ми говоримо про початок 1920-х, коли відбувалось формування 
управлінської структури УРСР, і тому, попри сказане нами зараз, не дивним є те, 
що Рибна станція постійно проявляла свого роду сепаратистські настрої, праг-
нула відділитись від Заповідника. М. В. Шарлемань, перебуваючи на посаді ди-
ректора Заповідника з 1924 року, встановив досить жорсткі умови дотримання 
природоохоронного режиму, що прямо обмежило низку планів Рибної станції. 
І це значно підлило масла в вогонь і без того складних стосунків двох станцій, 
Заповідника, Київського губвиконкому, УАН, СГНК, НКП та НКЗС.

У 1920-х на Дніпрянській станції працювало чимало науковців з Києва, час-
тина яких вивчала також і околиці Рибної станції26. Принаймні сюди дістатись 
Дніпром було значно легше, ніж у Старосілля. Напрацювання цих дослідників пе-
реважно вміщені в наше видання. Нам не вдалося встановити, чи були опубліко-
вані праці частини з них.

Заповідник та Рибну станцію також відвідували з метою збирання матеріа-
лу та ознайомлення з працею Станції як окремі наукові робітники (московський 
професор О. Н. Єлеонський, Ф. Д. Великохатько та ін.), так і цілі експедиції  (екс-

26 «П. О. Завістовський вивчав економіку рибальства, а проф. Д. Є. Белінг – біологію рибного на-
селення. Подальше становлення тут заповідника збільшило спектр напрямків досліджень. 
Згодом геологію та гідрогеологію тут досліджував В. Різниченко, рослинність суходолу – 
О. Соколовський, луки – Т. Бунін, фауну птахів і ссавців – М. Шарлемань, О. Кістяківський та 
А. Шепе, комах – Л. Махновець, Таран, Ю. Прожига. Фенологію та атмосферні опади вивчали 
М. Бауман, С. Лубкін, М. Шарлемань» (Шарлемань, М. Державний заповідник «Конча-Заспа». 
Збірник праць Державного рибного заповідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.11-24). Л. Ма-
шовець – вивчала «кількість берегового населення» (бентос) оз. Заспа; А. Мірошниченко 
групу Сорероdа в планктоні озер; фітопланктон досліджували Д. Радзимовський (Белінг Д. 
Дніпровська Біологічна Станція та її науково-дослідча діяльність. Збірник праць Дніпровської 
біологічної станції № 1 / Труди фізично-математичного відділу. Т. ІI. Вип. 4. 1926. С.172) та 
Н. Голуб. В приміщенні Станції працювали К. Татарко та М. Овчиннік (Белінг, Д. О. Науково-
дослідча робота Дніпровської Біологічної Станції за 1927. Збірник праць Дніпровської біоло-
гічної станції № 3 / Труди фізично-математичного відділу. Т. X, Вип. 2. 1928. С.82), що вивчали 
вік та темп росту риби. Тут також працювали Ю. Марковський, М. Гримайлівська та А. Мі-
рошниченко (вивчали гідрологічні та гідробіологічні властивості Заповідника) (Шарлемань, 
М. Державний заповідник «Конча-Заспа». Збірник праць Державного рибного заповідника 
«Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.11-24).
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педиція АН СРСР під керівництвом акад. В. І. Вернадського)27. Чи були опублі-
ковані матеріали цих експедицій, нам також невідомо. В. І. Вернадський і поза 
експедиціями неодноразово бував у Заповіднику. Наприклад, його записи в що-
деннику, зроблені 24–27 серпня 1928 року, занотовують таке: «Вчера вернулся 
из поездки в Староселье, оттуда назад в Киев, из Киева в заповедник Конча-
Заспа, там ночевал две ночи... Прогулка с Липским в большой лес. В Конче-За-
спе (Шарлемань) частью пешком, частью на телегах – превосходная прогулка. 
Вернулись вчера на моторн лодке в Киев около 12 ½ дня»28.

У роки роботи Дніпрянської станції її очолювали видатні науковці-біологи. 
Першим директором став проф. М. О. Кеппен (1909–1910 рр.), чиїм коштом по-
будували першу споруду Станції на Трухановому острові29. У 1920–1921 рр. обо-
в’язки завідувача станції виконував проф. М. Г. Холодний (з 1929 р. – академік 
Всеукраїнської академії наук (ВУАН), чиїм іменем у наш час названо Інститут 
ботанки НАН України). Деякий час тут працював також В. І. Вернадський, 
перший президент ВУАН. З 1922 до 1937 року директором станції був відомий 
учений іхтіолог і гідробіолог проф. Д. Є. Белінг (перед тим працював у ній з 1911 
року на посаді очільника зоологічного відділу)30. До речі, останнім пояснюється 
прагнення Дніпрянської станції приєднати до себе Рибну станцію Заповідника.

27 Шарлемань М. Державний заповідник «Конча-Заспа». Збірник праць Державного рибного за-
повідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.11-24.

28 Володимир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. [Текст]. Кн. 1: Листу-
вання: А–Г/ НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. 
НАН України з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Архів РАН; ред. кол.: А. Г. Загородній, 
О. С. Онищенко(голова), В. А. Смолій, В. Ю. Афіані [та ін.]; уклад.: О. С. Онищенко, Л. А. Дуброві-
на, С. М. Кіржаєв [та ін.]. K., 2011. (Вибрані наук. пр. акад. В. І. Вернадського, т. 2). С. 522.

29 Романенко В. Д. Етапи розвитку НАН України та її гідробіологічного напряму. Гидробиологи-
ческий журнал, 2013. Т. 49, № 6. С. 3-20.

30 Про Інститут гідробіології Національної академії наук України [Електронний ресурс]. https://cutt.ly/ 
vmjORMS

Замальовка печатки Центральної 
рибної станції (1924)

Вивіска на дверях лабораторії Заповідника (1928), 
кадр з фільму «Заповідник «Конча-Заспа» (1930)
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Дніпрянська станція видавала часопис протягом більшості часу свого існування. 
Починаючи з 1914 року31, 32 виходив науковий журнал «Труды Днепровской биоло-
гической станции», обрані статті якого публікувались додатково у формі окремих 
відбитків33. Оскільки в перші роки своєї роботи Станція (на той час єдина) базува-
лася на Трухановому острові в Києві, то й у працях її співробітників до створення 
Заповідника «Конча-Заспа» й заснування підрозділу Станції, дослідження в райо-
ні Конча-Заспи не згадувались (хоча з великою вірогідністю проводились). Зго-
дом, у роки існування Заповідника, Дніпрянська станція розпочала видання ново-
го наукового часопису під назвою «Збірник праць Дніпровської біологічної станції» 
(з 1926 до 1932 року вийшло 6 томів), що виходив як частина циклу «Труди фізич-
но-математичного відділу ВУАН»34. Саме тут була опублікована більшість існуючих 
статей про природу Заповідника (й околиць Рибної станції). Частина опублікованих 
у цьому часописі праць також стосується навіть не околиць Станції, а місць, де від-
бувались віддалені експедиції. Вірогідно, це викликано тим, що до 1928 року (а це 

31 Белинг Д. Е. Дніпро та його рибні багатства. К.: АН УРСР, 1935. С.163.
32 Перший випуск збірки праць «Труды Днепровской биологической станции» 1914 року містив 

дві статті М. В. Шарлеманя (Труды Днепровской биологической станции. Киев, 1914. № 1). 
За ці статті молодому вченому передбачався гонорар в розмірі 200 рублів, але він відмовився 
їх отримати, направивши гроші на видання другого тому праць біостанції (Шарлемань Ни-
колай Васильевич. Воспоминания. 1968-1970. ІР НБУ. Ф. 49. №4/2. Арк. 13. Рукой Г. К. Голдина, 
А. А. Бевзо и машинопись).

33 Белингъ Д. Е. Очерки по ихтиофаунѣ р.Днѣпра. К.:Кіевское общество любителей природы, 
Днѣпровская біологическая станція, 1914, 60 с.; Шарлемань Э. Очеркъ Труханова 
(Алексѣевскагно острова) съ двумя схем.картами и однимъ рисункомъ); Щеголевъ Г. Къ по-
знанію фауны піявокъ р. Днепра, Казановскій В., Смирновъ С. Матеріалы къ флорѣ водослей 
окрестностей Кіева І Родъ Spirogira съ 1 таблицей и 3 рис. въ текстѣ, тощо.

34 Горощенко. Ю. Замітка про фавну Тrichoptera річки Дніпра. Збірник праць Дніпровської біологічної 
станції № 1 / Труди фізично-математичного відділу. Т. ІI. Вип. 4. 1926. С.189-191; Белінг Д. Дні-
провська Біологічна Станція та її науково-дослідча діяльність. Там само. С. 151-177.; Гримайлів-
ська. М. А. Spongillidae р. Дніпра та стоячих водоймищ околиць м. Київа. Там само. С.193-197; 
Со-винський Вад. Mocrolepidoptera з околиць Дніпровської біологічної станції. Там само. 
С.251-267; Шарлемань М: Замітки про птахів Київщини. Труди фізично-математичного відділу. 
Т. ІI, Вип. 2, 1926, ч.II – ч.IV; Крашенінніков С. Матеріали до фавни Protozoa околиць Дніпрянської 
біологічної станції. Збірник праць Дніпровської біологічної станції № 2 / Труди фізично-
математичного відділу. Т. ІІI. Вип. 7. 1927. С. 239-255; Белінг Д. Науково-дослідча робота 
Дніпровської Біологічної Станції за 1927. Там само. С. 75-83; Мирошниченко О. До 
характеристики зоопланктону середньої течії р. Дніпра. Збірник праць Дніпровської біологічної 
станції № 3 / Труди фізично-математичного відділу. Т. X. Вип. 2. 1928. С. 185-194; Крашенінніков 
С. До вивчення солодководної малакофавни околиць Києва. Збірник праць Дніпровської 
біологічної станції № 5 / Труди фізично-математичного відділу. Т. XI. Вип. 2-3. 1929-1930. 
С.421-429. Радзімовський Д. О. До мікрофлори водоймищ по околицях Києва. II Оз. Конча. Там 
само. С.253-208; Дубовський М. Замітки про Ostracopoda Дніпрового сточища (попереднє 
повідомлення). Збірник праць Дніпрянської біологічної станції, 1932. № 6 (Труди природничо-
технічного відділу, №13. 1931). С.71-73.
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період, у який вийшли всі випуски «Збірника праць…», крім двох) готувався до 
видання окремий часопис заповідника «Конча-Заспа», до якого увійшли всі статті 
саме про цю територію (в тому числі і публікації працівників Станції – П. Кулінічен-
ка, Д. Белінга, К. Марковського, М. Овчинника)35. Вийшло лише одне його число. 
Враховуючи переслідування директора заповідника М. В. Шарлеманя з 1929 року і 
далі, не дивним є те, що про заповідник взагалі перестали публікувати статті, а ви-
дання його власного часопису припинили. 

Рибна станція, як і Дніпровська станція, залучалась і до вивчення рибного на-
селення інших регіонів. У 1925-26 роках її працівники взяли участь в експедиціях 
з дослідження річки Південного Богу та Дніпрового Пониззя, а 1927 року – в екс-
педиції Укрнауки з гідробіологічного вивчення району Дніпрельстану36 (саме 
1927 року почалось будівництво цієї гідроелектростанції)37. Про цю експедицію 
знімали документальний фільм38, який, вірогідно, до нашого часу не зберігся.

Рішенням Президії ВУАН 13 лютого 1934 р. (незадовго до ліквідації Заповідника) 
Дніпровська станція була перетворена на Гідробіологічну станцію АН УРСР. У травні 
1939 року сесія Академії наук Української РСР ухвалила рішення про перейменування 
Гідробіологічної станції в Гідробіологічний інститут39. І вже за рік було ухвалене оста-
точне на цей час рішення про створення Інституту гідробіології (Постанова Ради на-
родних комісарів УРСР №696 від 23 травня 1940 р.), що існує незмінно до нашого часу.

На нашу приватну думку, дуже слушним було б присвоїти інституту ім’я 
Д. Є. Белінга або І. Н. Фалієва.

Існування Рибної станції та Дніпрянської біологічної станції було нерозривно 
пов’язане з долею Заповідника «Конча-Заспа», проте ми розпочали розповідь 
саме з короткого хронологічного огляду роботи цих станцій. Наведені в цьому 
розділі факти допоможуть краще розуміти непросту історію створення й розвитку 
власне Заповідника «Конча-Заспа». Отож перейдімо до створення заповідника.

35 Кулініченко П. Стан та перспективи рибної справи на середній течії Дніпра. Збірник праць Держав-
ного рибного заповідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.3-7; Завістовський Я. Пам’яти І. Н. Фалієва. 
Там само, С.7-11; Овчинник М. До вивчення темпу росту ляща (Abramis brama L.) p. Дніпра Київ-
ського району. Там само, С.56-62; Марковський К. Матеріяли до вивчення живлення ляща в басейні 
р. Дніпра. Там само, С.63-83; Белінг Д. До характеристики рибного населення Держзаповідника 
«Конча-Заспа». Там само, С.84-101; Завістовський П. Стан рибальства на середній течії р. Дніпра, 
низових течіях р.р. Прип’яти й Десни та його економічне значення.Там само, С. 102-123.

36 Шарлемань, М. Державний заповідник «Конча-Заспа» та досвідна рибна станція при ньому. 
Вісник природознавства. 1928. №:1. С.52-53.

37 Водний фонд України: Штучні водойми – водосховища і ставки: Довідник / За ред. В. К. Хіль-
чевського, В. В. Гребеня. К.: Інтерпрес, 2014. 164 с.

38 ЦДАВО України. Ф.166. Оп.6. Спр.9414. Арк.115.
39 Про Інститут гідробіології Національної академії наук України [Електронний ресурс].https://cutt.ly/ 
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Створення Заповідника «Конча-Заспа»

7 лютого 1921 року озера Конча (Конча-Глушець), Заспа та протока Лящів-
ка, розміщені у 18 кілометрах вниз за течією Дніпра від тодішнього Києва, 
були націоналізовані з метою охорони рибних запасів. У травні 1921-го 
Київський Губземвідділ доручив Хотівському й Велико-Дмитрівському волос-
тевим земельним відділам забезпечити, щоб ніхто не косив і не ловив рибу в 
місці запланованого будівництва Рибної станції40. Фактично ця ідея була 
реалізацією тих саме поглядів І. Н. Фалієва, які він втілював у життя через 
оренду території в часи Російської імперії. Зокрема, він прагнув зберегти в 
недоторканному стані не лише озера, але й всі прибережні зарості, а також 
заливні луки навколо, адже саме вони є тими унікальними нерестовищами, 
що потребували захисту. Та бездоріжжя й значне віддалення від Києва не 
давали можливості дотримуватися суворого охоронного режиму. І зазвичай 
впродовж усього теплого сезону місцеві жителі все ж косили сіно й нещадно 
вибивали рибу41. Утім, саме цей факт став поштовхом для організації запо-
відника, бо ж він вказував на те, що без особливого статусу й штату охорони 
зберегти природну цінність унікальних нерестовищ буде неможливо. 

Тож, апелюючи неконтрольованістю місцевого селянства, після піврічної бо-
ротьби членів президії СГНКУ (професорів М. Веселовського, А. Носіва, І. Щоголіва 
та найактивнішого з них О. А. Янати42)43 з Губвиконкомом і господарськими уста-
новами, 29 грудня 1921 року колись орендована І. Н. Фалієвим земля була ого-
лошена «Державним рибним заповідником», площею 150 десятин (163,875 га) 
у підпорядкуванні НКЗС. Наказ про це видав НКЗС.

Створення заповідника саме в 1921 році також було зумовлено появою такої 
можливості на юридичному рівні. Адже саме цього року, 16 вересня «ленін-
ським» Декретом Ради Народних Комісарів СРСР «Про охорону пам’яток при-

40 ЦДАВО України Ф.1230.Оп.1(1923). Спр.1. Арк.148.
41 Там само.
42 Яната О. А. Майбутній Перший державний лісовий заповідник імені Т. Шевченка. Вісти ВУЦВК, 

1923. №199 (07.09.1923). С. 2.
43 Шарлемань М. Державний заповідник «Конча-Заспа». Збірник праць Державного рибного за-

повідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.11-24.
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роди, садів і парків»44 було задекларовано необхідність оголошення 
природних об’єктів такими, що охороняються державою. Декрет не подав 
жодної процедури, методики створення або хоча б критеріїв для майбутніх 
природоохоронних територій, а лише зазначив, що можна створювати 
«заповідники, національні парки, пам’ятки природи, сади, парки». Першим 
заповідником, оголошеним після ухвалення цього декрету, й стала «Конча-
Заспа» (до речі, на той час УРСР ще не приєдналась до СРСР).

У наш час зберігся витяг з протоколу № 103 засідання колегії Народного 
комісаріату землеробства УСРР від 29.12.1921 року «Про передачу рибного за-
повідника «Конча-Заспа» з прилеглими угіддями СГНК»45. Цікаво, що окрім 
центральних державних органів, на засіданні були присутні представники «на-
родного заповідного парку» (тобто національного парку в сучасному розумінні, не 
заповідника) «Асканія-Нова» (директор Г. І. Бучушкан та голова оргбюро Аска-
нійського комітету НКЗС46 Я. І. Савченко, що на той час саме завершили адміні-
стративне утворення заповідника у Асканії). 

У першій половині ХХ ст. заповідники переважно створювались для охорони 
конкретного об’єкта або природного ресурсу. «Конча-Заспа» не стала винятком. 
У наказі про створення заповідника йдеться: «Учитывая громадное значение 
озера «Конча-Глушец», протоки «Лящивка», урочища «Заспа» Хотовской во-
лости Киевского уезда, как места нереста ряда пород рыб среднего течения 
Днепра, признать указанные угодья с прилегающей к ним землей (лугами) в 
количестве 150 десятин государственным рыбным заповедником»47.

У наказі виникло непорозуміння, вирішити яке не вдалось аж до дня 
ліквідації Заповідника, адже у п.2 значилось, що «вказаний заповідник з усіма 
угіддями передається в безпосереднє використання С.Г. Науковому Комітету 
при  Наркомземі  для  організації  Центральної Дослідної Рибної Станції»48. Таке 

44 Декрет Совета Народных Комиссаров No 492 «Об охране памятников природы, садов и пар-
ков». Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1921 г. Управление делами Со-
внаркома СССР, Москва, 1944. С. 813-814.

45 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.29.
46 Асканійський комітет СГНКУ, до складу якого увійшли представники від ВУАН, НКЗС, НКП 

та громадських організацій, створили 1922 року. Кістяк комітету складали члени СГНКУ, 
професори: О. А. Яната, А. А. Браунер, Й. К. Пачоський, А. С. Федоровський, М. В. Шарлемань. 
Комітет накреслив план роботи наукової частини заповідника, фінансування, забезпечив 
постійним персоналом (Коротке справоздання про діяльність Сільсько-Господарського На-
укового Комітету України за 1923-24 операційний рік. Х.; К. : Ред. видавн. бюро С.-Г.Н.К.У., 
1924. С.14-16). Завдяки Асканійському комітетові, сформувалась модель взаємодії між НКП 
та НКЗС у справі створення заповідників.

47 ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 11. Спр. 1292. Арк. 29.
48 Там само.
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формулювання створило хиткий ґрунт, на якому швидко проросла дилема: то все 
ж Рибна станція – структурна одиниця заповідника, чи Заповідник створений, 
лише щоб збудувати Рибну станцію? Та й станцію назвали «Центральною...», що 
дало амбіції позиціонувати її як гідного конкурента академічній «Дніпрянській...» 
станції, яка на той час навіть приміщення не мала. Як вже говорилось вище, для 
Дніпрянської станції з її багаторічним багажем наукових здобутків більш логіч-
ним виглядала ідея організаційного об’єднання станцій в одну49. 

Повернімось  до  створення  заповідника.  На жаль, тексти з описом заповід-
ника, датовані початком 1920-х, нам не відомі. Найбільш ранній і досить вдалий 
опис меж заповідника подав 1928 року ботанік О. Соколовський: «Межі цього 
куточка, що під заповідником, вирізав і створив сам Дніпро, оточивши його 
з усіх боків системою своїх проток та водозборів, якими така багата в цьому 
місці Дніпровська заплавина. З північного сходу та сходу територію заповідни-
ка оточує старе річище Дніпра. З півдня, півд. заходу й заходу (приблизно) межу 
заповідника становить верхів’я озера Конча з протокою. З положенням запо-
відника та основними рисами його конфігурації й рельєфу щільно в’яжуться, 
як того слід сподіватися, головні відміни в характері його рослинности. Цен-
тральна й найбільша що-до площі частина заповідника являє собою характер-
ну картину заплавинної долини, що під час повіни весною вкрита буває водою. 
Рослинність тут складається переважно з травистих лучних суспільств, 
типових для Дніпровських лучних сіножатів»50. 1932 року інший видатний бо-

49 Припускаємо, що протягом всього часу значну роль в проведенні руйнівної ідеї про об’єднання 
станцій відіграв, як не дивно, Д. Є. Белінг, що одночасно працював в обох станціях і, як буде ска-
зано далі, при розділенні Заповідника й Рибної станції 1933 року виступав на боці Станції й від-
стоював розділення з передачею більшості матеріального та нерухомого майна їй. А до того, 
як постало питання про розділення Заповідника і Рибної станції, він займав посаду заступника з 
наукової роботи і публікувався як працівник Заповідника (Белінг Д. До характеристики рибного 
населення Держзаповідника «Конча-Заспа». Збірник праць Державного рибного заповідника 
«Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.84-101). Після ж розділення Рибної Станції і Заповідника, у своїх публі-
каціях він навіть не згадував не лише про свою роботу в Заповіднику, але й про його існування. На-
приклад, у виданій 1935 року книжці «Дніпро та його рибні багатства», про заповідник або хоча 
б його озера не згадано навіть при тому, що в книжці використані фото з території заповід-
ника (Белінг Д. Є. Дніпро та його рибні багатства. К., 1935. С.21, 22, 34). Крім того, у списку літе-
ратури цієї книжки відсутні публікації з усіх видань і всіх науковців, пов’язаних із Заповідником. 9 
жовтня 1937 р. Президія АН УРСР зняла Д. Белінга як «ворога народу» з посади директора 
Гідробіологічної станції, яку він очолював з дня заснування. Але вже 24 лютого 1938 р. це 
рішення про звільнення було скасовано і вченого знову призначили керівником станції. 10 червня 
1941 р. професор Д. Є. Белінг став першим директором нещодавно створеного Гідробіологічного 
інституту АН УРСР (Архів при Президії АН України. Ф. 251. Оп. 1. Спр. 65. Арк. 313).

50 Соколовський Ол. Попередня характеристика лучних рослинних асоціяцій Заповідника «Кон-
ча-Заспа». Збірник праць Державного рибного заповідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.36-55.
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танік, секретар Українського комітету охорони пам’яток природи Михайло Ша-
лит описував заповідник так: «До складу заповідника входять ліс (205 га), луки 
(242 га), та два великих озера – Конча та Заспа (266 га). Під час розливу, ці 
озера з’єднуються протоками з Дніпром. Тому вони мають велике значіння, як 
резервуари риби, яка в них розмножується і потім виходить в Дніпро. Різнома-
нітні луки та старий ліс оточують ці озера і разом з ним утворюють справ-
жній повний природній комплекс середньої Наддніпрянщини»51. 

Площа Заповідника щоразу змінювалась разом зі змінами конфігурації його 
меж52. Маємо визнати, що за весь час існування Заповідника «Конча-Заспа» його 

51 Шалит М. Заповідники та пам’ятки природи України. Харків, 1932. С. 42, 57.
52 Питання встановлення дійсної площі заповідника дуже неоднозначне. Наказ про оголошення 

Заповідника (1921) зазначає площу 150 десятин (ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 11. Спр. 1292. Арк. 29). 
Також в Бюлетені ВУЧГАНПОС за 1923 рік зазначалось: «Рибний відділ Київського Губпродкому 
«виділив і оголосив заповідниками здавна відомі місця ікрометання «нерестовища»: а) озеро 
«Конча-Глушець», «Заспа», протока Дніпра «Лящівка», затока «Козацьке», «Деміївський По-
кал», «Осетрова Лука» загальною площею 150 десятин...» (Из Киевской Губернии. Бюллетень 
Всеукраинской Государственной Черноморско-Азовской Научно-Промісловой Опітнй Станции 
«ВУЧГАНПОС» (под ред. В. И. Каминского). №6-7. Очаков, 1923. С.18). За сучасними стандар-
тами вимірювання, площа заповідника становила б163,875 га (на момент створення у 1921 
році). Згодом фігурували й інші, зовсім відмінні відомості про площу заповідника. Так, 1927 року 
М. Шарлемань вказував її як 600 дес. (Шарлемань М. Охорона природи на Україні. Пролетарська 
правда, 1927. №:262 (1875; 17 листопада), 1930 року – як 709 гектарів (Шарлемань М. Охорона 
природи та збирання відомостей про тварин «пам’ятки природи». Вивчаймо природу краю. Збір-
ник статей про методи вивчання природи та збирання колекцій. Київ, 1932. С. 105-112) і 1932 року 
– 720 гектарів  (Чорна Л. Із втраченого: заповідник  «Конча-Заспа». Заповідна справа в Україні,
2004. Т. 10. №1-2. С. 100-104). 1932 року до Заповідника приєднали «205 гектарів старого бору 
(Вітяно-Трипільського лісництва), який рахувався за окрему пам’яткою природи» (Шалит М. 
Заповідники та пам’ятки природи України. Харків, 1932. С. 42). Ця ділянка була додана після 
пере-вірки заповідника міжвідомчою комісією Наркомзему і Наркомторгу, що визнала його не 
лише рибним але й комплексним заповідником (Шарлемань Н. Госудаpственный заповедник 
«Конча-Заспа». Пpиpода и социалистическое хозяйство, 1931. T.: ІV, № :1/3. С. 20-23).

Також з 1927 року за клопотанням заповідника (Шарлемань, М. З життя заповідника 
«Конча-Заспа» в 1927 р. Український мисливець та рибалка, 1928. №:1. С. 17-22), розміщені 
поряд з ним острови Круглик та Козачий були оголошені мисливськими заказниками ВУСМР 
(Шарлемань Н. Государственный заповедник «Конча-Заспа». Природа и социалистическое ха-
зяйство, 1931. T. ІV. C. 20-23.), на яких також здійснювали патрулювання від браконьєрства 
працівники Заповідника. За іншими відомостями, заказниками острови Козачий та Круглик 
(Ольжин) були ще з 1922 року. М.Шарлемань пояснював це так: «Конча-Заспа» не полный 
заповедник. По постановлению Наркомзема она об’явлена только рыбным заповедником. 
Путем частного соглашения с киевским Окротделом Всеукрсоюза охотников и рыболовов, 
территория рыбного заповедника вместе с прилегающими к ней островами «Казачим» и 
«Кругликом», с 1922 года об’явлена охотничьим заказником» (Шарлемань, Н. Письмо в ре-
дакцию. Вечерний Киев, 1929. 12 августа, №:184 (758). 1932 року ці заказники були включені 
до складу Заповідника  (ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1425. Арк. 37).  У наш час терито- 
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площа лише зростала й жодного разу не зменшувалась. Принаймні чим більш пізні 
джерела аналізувати, тим більша площа Заповідника в них зазначена.

З перших днів існування Заповідника й упродовж всього часу його роботи, 
його спіткали численні перешкоди та  складнощі.  У  відання  СГНК  водоймища
та  землі Заповідника було передано за актом від 1 травня 1922 р. (за  5  місяців 
після його оголошення!), але перешкоди, створені «зацікавленими» установами, 
призвели до того, що фактичне завідування Заповідником перейшло до СГНК 
лише 5 липня 1922 року53. Працівник Рибної станції П. Кулініченко, що був свідком 
становлення Заповідника, згадував 1928 року: «Наш Заповідник та Науково-До-
слідна Станція при ньому, що народились в огні громадянської війни, відбили 
своє існування у бандитизму, що був дуже розвинений на сучасній території 
Заповідника, і дожили до революційних і післяреволюційних часів, є величезним 
культурним надбанням»54. До речі, ця цитата для нас є дуже важливою, адже 
вона належить людині, що працювала саме на Рибній станції, а не в Заповіднику, 
проте прямо наголошує на формулюванні 1921 року, згідно з яким Рибна станція 
підпорядковується Заповідникові.

Можливо, початково невдалим стартом стало створення Заповідника доку-
ментом НКЗС (бо ж Постанова Ради народних комісарів (РНК) про утворення За-
повідника так і не відбулась). Усі інші заповідники в 1920-х утворювались шляхом 
ухвалення декретів Ради народних комісарів (РНК) УСРР (і ще деякі – рішеннями 
окрвиконкомів). Проте, у 1921 році ще тривало становлення законодавства та роз-
поділ функцій між новоутвореними органами влади. Та й взагалі, законодавче 

рія обох островів є ландшафтним заказником «Острови Ольжин та Козачий», оголошено-
го рішенням Київської міської ради №147/649 2 грудня 1999 року на площі 470 га.

Також Шарлемань згадував у публікаціях і про існування заказника «Конча-Заспа», ство-
реного у 1931 році (хоча не зрозуміло, чи йдеться про окрему територію, прилеглу до запо-
відника, чи про реорганізацію заказника ВУСМР, створеного 1927 року) (Шарлемань М. Придуха 
в Київському районі басейна Дніпра в 1931 р. та боротьба з нею в заказникові «Конча-Заспа». 
Український мисливець та рибалка, 1931. С.24). Утім, якщо мисливські заказники долучались 
шляхом зміни їх статусу, але не меж, можна зробити обрахунок: 163,875 га (держзаповідник) 
+ 350 га (приблизний обрахунок площі заказників ВУСМР за картою, опублікованою М. Шарле-
манем + 205 га старого бору (межі якого нам не відомі) = 719 га. Проте ці обрахунки однаково 
невірні, адже за архівними джерелами, станом на 30 березня 1933 р. площа Заповідника 
становила 1426,95 га (з них «абсолютна зона» 500 га (заплавні водойми, луки та острови) 
(ЦДАВО. Ф.1055. Оп.1. Спр.1425. Арк. 37), або навіть 1431,95 га (ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. 
Спр.1381. Арк. 8-9). Тому об’єктивно, ми не можемо точно сказати, що ж було заповідником 
на тих 713 гектарах, що не охоплені жодними відомими нам картами або описами.

53 Шарлемань, М. Державний заповідник «Конча-Заспа». Збірник праць Державного рибного за-
повідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.11-24.

54 Кулініченко П. Стан та перспективи рибної справи на середній течії Дніпра. Збірник праць Дер-
жавного рибного заповідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.3-6.
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питання створення заповідників врегулювали лише 1926 року55. Утім, у подальшо-
му, коли було встановлено, що державні заповідники оголошує саме РНК, пере-
затвердження Заповідника «Конча-Заспа» його рішенням вже не відбулось, хоча 
кілька проектів такого декрету збереглися в архівах56.

Починаючи з 1921 року і до кінця свого життя, керівником заповідника був 
І. Н. Фалієв57. Після його смерті (3 листопада 1924 р.58)  і  до кінця 1930 року директо-
ром, а також основним автором, за публікаціями якого в наш час можна дізнатись 
різнобічну інформацію про Заповідник, був зоолог М. В. Шарлемань59 (ще з 1908 року 
Шарлемань працював на Дніпрянській біостанції на Трухановому острові. Спершу він 
очолював іхтіологічний відділ, з 1912 – орнітологічний60; у самому ж заповіднику ста-

55 Охорона пам’яток природи на Україні. Збірник 1. Х.,1927. С.85-89.
56 ЦДАВО України. Ф.1230.Оп.1(1923).Спр.1. Арк.40.
57 Стисло про роль І. Н. Фалієва в заснуванні й становленні Заповідника йдеться в біографічній 

замальовці авторства найближчого соратника Фалієва – П. Завістовського, опублікованій 
1928 року: «Року 1893 дякуючи його клопотам в м. Київі засновується Київський Відділ Т-ва Риб-
ництва та Рибальства. Фактично Фалієв керує всією діяльністю відділу, залишаючись протя-
гом 26-річного існування відділу в непомітній ролі його беззмінного секретаря. Завдяки енергії 
Фалієва відділ хутко об’єднує де-кілька сот осіб, що цікавляться питанням рибальства та 
рибництва. Організувавши відділ, Фалієв добивається в департаменті хліборобства передачі 
відділові для охорони цілої низки державних чиншових ділянок на Дніпрі, як от: оз. Конча, сага 
Лящівка, Погромне, Молодецьке та инші. На одних з перших загальних зборів членів відділу він 
добивається визнання оз. Конча за рибний заповідник, щоб охороняти нерест та натураль-
не риборозплідження. В роки революції та громадянської війни Фалієв, не зважаючи на дуже 
тяжкий матеріальний стан, не покинув улюбленого діла і з властивою йому енергією про-
довжував дальнішу роботу над упорядкуванням рибальської та рибницької справи на Україні. 
З 1918 він обіймає посаду завідувача відділу рибальства та рибництва при міністерстві хлібо-
робства. 1919 р. він має таку ж посаду в Народньому Комісаріаті Зем. Справ. 1920 р. ми його 
бачимо на посаді спеціаліста рибництва при Київському Губ. земуправлінні. Між иншим Фалі-
єв є автор перших на Україні правил рибальства, що їх видав Наркомзем в 1919 р. Працюючи 
в Наркомземі, Фалієв приклав багато праці, щоб найвідоміші на середній течії Дніпра нерести-
ща багатьох риб, як от оз. Заспа, оз. Конча та инші з метою охорони риби та натурального 
риборозплідження оголосити державними заповідниками. 1921р. Заповідник Конча-Заспа було 
передано С.-Г. Науковому Комітету України. На Заповідникові згідно з думкою Фалієва, що її 
ухвалив Комітет і Наркомзем, засновується Дослідну Станцію. Щоб її устаткувати, небіжчик 
поклав багато праці та енергії. Будинок Станції закінчено й устатковано р. 1923, а в 1924  р. 
Станція фактично почала свою наукову та науково-дослідну роботу. Першим директором 
Станції був небіжчик» (Завістовський П. Пам’яти І. Н. Фалієва. Збірник праць Державного риб-
ного заповідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.7-10.)

58 Завiстовський П. Пам’ятi I. Н. Фалiєва. Зб. праць держ. риб. заповiдника «Конча-Заспа», 1928. 
Т. 1. С. 7-10.

59 1958 року,  до  100  р. з дня народження І. Н. Фалієва, М. В. Шарлемань виступив з ініціативою 
встановити на могилі засновника заповідника «Конча-Заспа» пам’ятник.

60 Шарлемань Микола Васильович. Автобіографія та список друкованих праць. 20 листопада 1920 р. 
(ІР НБУ. Ф. Х. №6503. Арк. 2).



26 Державний заповіДник Дніпрової пійми «конча-заспа»

ном на 1924 рік уже кілька років був секре-
тарем і фахівцем з охорони природи61). Для 
М. В. Шарлеманя заповідник став головною 
справою життя. Зі спогадів В. І. Вернадсько-
го62 відомо, що М. В. Шарлемань боявся ві-
йни як загрози дикій природі, казав, що 
коли буде війна, Заповідник «Конча-Заспа» 
буде знищено63. 

У перші роки Заповідник не працював 
так, як хотілось би його ініціаторам і захис-
никам. Тим часом, слава «Конча-Заспи» як 
щедрих угідь не давала спокою київській 
владі, організації якої прагнули заволоді-
ти природними ресурсами Заповідника. 
У червні 1922 року Київський Губземвідділ 
самовільно приєднав Заповідник до Голо-
сіївського культрадгоспу, хоча чудово був 
поінформований про рішення НКЗС щодо 
оголошення заповідника й навіть вигнав 
з території сторожів Заповідника64. Відсто-
яти Заповідник тоді вдалося лише завдя-
ки щасливому випадку – на початку липня 
1922 року до Києва прибув Народний комі-
сар  З. С. Клименко і Губземвідділ за дорученням особисто Клименка ухвалив  по-
станову від 5 липня, яка залишила Заповідник у системі СГНК65. Саме цей момент 
можна вважати реальним початком роботи Заповідника.  Далі  був  сформований 
штат та розпочалось будівництво будівлі Рибної станції.

61 Там само. Арк. 1+зв.
62 До 1928 року ак. В. І. Вернадський неодноразово відвідував заповідник «Конча-Заспа», вів пере-

говори з М. В. Шарлеманем на різні наукові теми та згадував його в листуванні з іншими на-
уковцями (Василенко Микола Прокопович та Полонська-Василенко Наталія Дмитрівна. Володи-
мир Іванович Вернадський. Листування з українськими вченими. [Текст]. Кн. 1: Листування: А–Г 
/ НАН України, Нац. б-ка України імені В. І. Вернадського, Ін-т історії України, Коміс. НАН України 
з наук. спадщини акад. В. І. Вернадського, Архів РАН; ред. кол.: А. Г. Загородній, О. С. Онищенко 
(голова), В. А. Смолій, В. Ю. Афіані [та ін.]; уклад.: О. С. Онищенко, Л. А. Дубровіна, С. М. Кіржаєв [та 
ін.]. K., 2011. С.590-591 (Вибрані наук. пр. акад. В. І. Вернадського, т. 2).

63 Вернадский В. И. Дневники: 1926-1934 гг. М.: Наука, 2001. [Електронний ресурс] http://
www.ruscorpora.ru/

64 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923).Спр.1. Арк.148+зв.
65 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923).Спр.1. Арк.144+зв.

М. Шарлемань, фото 1923 року. Дже-
рело: Шарлемань Микола Васильович. 

Автобіографія та список друкованих 
праць. 20 листопада 1920. ІР НБУ. Ф.Х. 

№6503. Арк. 1.
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30 серпня 1922 року стосунки між Центральною рибною станцією і Бюро Ри-
бознавства СГНК були врегульовані спеціальним Статутом, що був затверджений 
Радою НКЗС 9 вересня того ж року66. Статут визначав, що Станція має повну на-
зву «Центральна рибна станція Бюро Рибознавства СГНК України» й організована 
«при заповідних озерах... »67. У виданнях СГНК фігурувало також формулювання 
«Центральна рибна станція у Заповіднику Конча-Заспа».68 Для виконання своїх 
завдань за Статутом Станція організовувала лабораторії, рибний завод і навіть 
свої філії на інших українських річках. Також як наукова інституція Станція мала 
брати участь в роботі Бюро Рибознавства, хоча як саме це мало відбуватись – за-
лишилось невизначеним.69 План робіт Заповідника Президія СГНК затвердила 
в серпні 1922 року70.

1922 року в Заповіднику було зібрано 7500 пудів сіна, що були продані про-
тягом зими за 14250 карбованців71. Коштів вистачило для закупки матеріалів для 
будівництва Станції. Закупили матеріал у вигляді колод, а розпиловку здійсню-
вали самі. Завершити будівництво також мали 1922 року72.

 Але 7 березня 1923 р. ВУЦВК видав декрет «Про організацію управління 
рибними господарствами», згідно з яким рибні заповідники мали перейти в 
розпорядження місцевих органів Наркомпроду (в даному випадку – Рибного 
відділу Київського Губпродкому, відомого хижацьким ставленням до рибних 
запасів, порушенням строків риболовлі тощо)73.

Тиск господарських установ посилився і 4 травня 1923 р. СГНК скаржився до 
Наркома земельних справ: «... не зважаючи на те, що СГНК, одержавши ман-
дат на розпорядження згаданими урочищами ще 7.02.1921 фактично тільки 
літом 1921 року зміг приступити до роботи по організації рибної Станції та 
її науково-освітньої праці, бо до того часу місцеві органи свавільно, захватним 
порядком, розпоряджалися заповідними місцями. ... літом, 1921 року ... «Главсі-
но» всупереч постановам НКЗС, Київського Губревкому, Київського Губземвідділу 

66 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1 (1923). Спр.1. Арк.87.
67 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1 (1923). Спр.1. Арк.100.
68 Президія С.-Г. Наукового Комитету. Вісник Сільсько-Господарської Науки, 1922. Ч.8-12. С.290-291.
69 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1 (1923). Спр.1. Арк.104, 109.
70 Президія С.-Г. Наукового Комитету. Вісник Сільсько-Господарської Науки, 1922. Ч.8-12. С.290-291.
71 Ми спробували перевести цю суму в сучасний грошовий курс. Дякуємо за допомогу у цих обра-

хунках Олексію Болдиреву: зн. 1923, тобто знаками 1923 року, кожен з яких дорівнював 100 
знаків 1922 року. Долар коштував десь 2000 знаків у 1922 році. Тобто взимку, ще до подаль-
шого падіння рублів 1923 року, мова йде про 20 «рублів 1923» за долар.

Тобто 14280 «рублів 1923» = 714 доларів. У переводі на сучасні гроші (не множити на 3, 
а +300%, тобто на 4) - 2850 доларів, 75 тисяч гривень.

72 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1 (1923). Спр.1. Арк.149.
73 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1 (1923). Спр.1. Арк.145.
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і т. ин. захопив самовільно луки заповідні, вигнав сторожів, поставлених СГНКУ, 
і призначив своїх, викосив усю траву і сіно забрав, при допомозі сусідніх селян, 
котрі протягом косовиці та уборки сіна виловили й знищили рибу у водах за-
повідника. А в 1922 р. Київський Губземвідділ самовільно приєднав був заповідні 
місця до Голосіївського культсовхозу... завдяки щасливому випадку – що на той 
час (на початку липня 1922 р.) до Києва прибув Нарком Земсправ т. Клименко, – 
СГНКУ удалось відстояти свої права на «Кончу-Заспу» (постанова Київського 
Губземвідділу під головуванням Наркома т. Клименка від 5.07.1922). В. о. голови 
Комітету Щоголів. Вчений секретар Носів»74. Попри очевидну обізнаність керів-
ництва СГНК у справах Заповідника, станом на 1923 рік серед установ СГНК чис-
лилась лише Центральна Рибна Станція, а сам заповідник не згадувався75, хоча 
в листуванні СГНК цього часу фігурувало саме формулювання «Державний рибний 
заповідник «Конча-Заспа» та рибна станція при ньому»76.

У результаті протягом 1923 року було збудовано Рибну Станцію та розпоча-
то науково-дослідну роботу (фактично в спартанських умовах). Питання будів-
ництва приміщення Станції розглядали на засіданнях Президії СГНК77. У липні 
1923 року Заповідник (в особі завідуючого П. О. Завістовського) і Рибна стан-
ція (в особі І. Н. Фалієва) уклали договір про розподіл сіна, отриманого з покосу 
в межах Заповідника. Таким чином, принаймні з 1923 року Заповідник мав ке-
рівництво та заробляв на існування за рахунок продажу сіна. Покоси здійснювала 
спеціальна артіль (яка за послуги викошування отримувала третину сіна), роботу 
якої контролював особисто завідуючий Заповідником. Договір також передбачав 
обмеження (наприклад, заборону викошування на «піщаних гривах» (очевид-
но, маються на увазі післяльодовикові дюни). Артіль виконувала й інші заходи 
менеджменту на території Заповідника (наприклад, збирала принесене повінню 
гілля й стовбури дерев для опалення садиби заповідника). Таким чином, з пер-
ших років у Заповіднику був встановлений певний режим управління природни-
ми екосистемами78. Вчений науковий комітет проводив відкриті торги на право 
викошування сіна артілями на описаних вище умовах79. Під час прибирання сіна 
заборонялось пошкоджувати деревну рослинність і кущі по берегах водойм та 

74 ЦДАВО України. Ф. 1230. On.1 (1923 рік). Спр. 1. Арк. 144.
75 Список установ Сільсько-Господарського Наукового Комитету з адресами їх та керовничим 

персоналом. Вісник сільсько-господарської науки, №1-2. 1923. С.68-69.
76 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1 (1923). Спр.1. Арк.100.
77 Президія С.-Г. Наукового Комитету. Вісник сільсько-господарської науки, №4. 1922. с.180; 

Президія С.-Г. Наукового Комитету. Вісник сільсько-господарської науки, 1923. №1-2. С.54; 
Президія С.-Г. Наукового Комитету. Вісник сільсько-господарської науки, №8-12. 1923. С.291.

78  ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1 (1923). Спр.1. Арк.1+зв,2+зв.
79  ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1 (1923). Спр.1. Арк.3+зв.
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в зниженнях рельєфу, а також випасати худобу на сіножатях. Голова Комісії охо-
рони природи В. Г. Аверін НКЗС 22 листопада 1926 року писав у своєму листі до 
керівництва НКЗС, що за час роботи заповідника, рослинність навколо водойм 
відновилась, створивши сприятливі умови для нересту риби, що сталось саме 
завдяки контролю за технологічним процесом покосів.80

Розголос від початку роботи Станції не згасив спроби сторонніх установ загар-
бати безцінні сіножаті, а лише підігрів їх, адже всім було відомо, що Станція збу-
дована коштами, отриманими з продажу сіна, та й працівники заповідника саме 
з цього ж сіна мають зарплатню, а отже прибутковість угідь виглядала більш 
ніж очевидною. Тож на четвертий рік поновились спроби захопити територію 
«Конча-Заспи». 

Вірогідно, підпорядкування Заповідника розміщеному в Харкові СГНК було 
не сильно переконливим аргументом для київських державних інституцій. 8 
липня 1924 р. І. Н. Фалієв та М. В. Шарлемань писали О. Янаті в СГНК прохан-
ня втрутитись у нападки київських органів, а також охочих заволодіти сіном і 
рибними запасами Заповідника. З листа випливає, що наказ НКЗС про пере-
дачу всіх рибних органів до НКЗС ігнорується місцевими органами81. А Заповід-
ник Постановою Губвиконкому переданий до відділу місцевого господарства82. 
Лист завершувався фразою «Рятуйте 
негайно!»83. М. Шарлемань вважав ви-
рішенням цієї проблеми створення Запо-
відника як юридично окремої установи зі 
статутом та печаткою84.

Президія СГНК дійсно спробувала 
допомогти Заповіднику організаційно –
звернулась до Колегії НКЗС з проханням 
звільнити його від продподатку85. Дій-
сно, Заповідник вів певну господарську 
діяльність (косив сіно і за межами заповідної території вирощував продукти 
харчування для сторожів, які тут, в Заповіднику, мешкали, а також корми для 
коней). До речі, площа та розміщення таких господарських угідь  залишились 
для  нас  невідомими,  адже  вирощування сільгоспкультур, на відміну від по-

80 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1 (1923). Спр.1. Арк.5(+зв).
81 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1 (1923). Спр.1. Арк.65.
82 [б/а] Рибна промисловість на Київщині. Більшовик, 1924 (4 липня). №150.
83 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1 (1923). Спр.1. Арк.65.
84 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.61.
85 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.138+зв.

Лист І. Н. Фалієва та М. В. Шарлеманя 
до СГНК України. Джерело: 

ЦДАВО України. Ф.1230. 
Оп.1(1923). Спр.1. Арк.65.
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косів, точно відбувалось поза межами Заповідника. Крім того, Заповідник 
здійснював покоси, що були основним джерелом його бюджету. Проте, усе це 
було забезпеченням власних потреб установи і, дійсно, не повинно було опо-
датковуватись на рівні з господарськими організаціями, що спеціалізувались 
на виробництві сіна або овочів. Того ж 1924 року СГНК розробив проект декрету 
РНК УСРР про перетворення Рибного заповідника «Конча-Заспа» на Держав-
ний заповідник Дніпрової пійми «Конча-Заспа-Лящівка», що мав пройти по-
годження всіх наркоматів86.

Проект документа схвалив Рибний відділ та Сільськогосподарське управлін-
ня НКЗС. Крім того, 12 серпня 1924 року схвальну постанову ухвалила Президія 
Всеукраїнського управління лісами (протокол №36/172, п.15)87. У результаті на 
засіданні Президії СГНК 14 жовтня 1924 року схвалили проект Постанови (про-
токол №42, п. 388) та рекомендували подати його на затвердження РНК. У про-
токолі окремо зазначалось, що СГНК вважає, що «Конча-Заспу» варто розгля-
дати винятково як Заповідник республіканського значення89. Проект Постано-
ви90 зазначав, що Державний заповідник Дніпрової пійми оголошується «з 
метою забезпечити у типових умовах і в певному розмірі осередок для 
збереження характерних особливостей природи пойми ріки Дніпра та для 
наукового вивчення її». Утім, РНК УРСР не видав цей декрет91.

Відсутність повноцінного юридичного статусу Заповідника підігрівала бажання 
заволодіти ним не лише як угіддями, але і як Станцією. Потуги приєднати Цен-
тральну Рибну станцію Заповідника до Біологічної (Дніпрянської) станції ВУАН 
розпочались щойно Заповідник завершив її будівництво. Для ВУАН це була легка 
можливість заволодіти одразу двома активами – Рибною станцією і навколиш-
ньою землею Заповідника (якщо переконати всіх, що саме Заповідник належить 
Станції, а не навпаки). Такі потуги тривали з боку ВУАН щонайменше до 1926 р.92.

Після завершення будівництва Станція дійсно працювала як самостійна уста-
нова, поки Заповідник не сформував свої штати. Станом на 1924 рік директором 

86 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.40.
87 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.47.
88 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.50.
89 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.45.
90 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.46.
91 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1425. Арк. 37.
92 1926 року Гідробіологічна станція ВУАН клопотала до Президії СГНК про приєднання Заповід-

ника до ВУАН. Така пропозиція ґрунтувалась на ідеї, що Гідробіологічна станція ВУАН і Цен-
тральна рибна станція при Заповідникові начебто є дуже подібними за своїм призначенням 
і тому мають працювати як єдина установа. Утім, Комісія охорони природи СНГК не 
підтримала цю пропозицію (ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.23).
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Станції був І. Н. Фалієв, помічником директора – П. Завістовський, іхтіологом – 
проф. Д. Белінг, гідробіологом – Ю. Марковський, зоологом – М. Шарлемань,  
працював лаборант С. Дубкин. Також тут працювали один доглядач і два сторо-
жі93. Того ж 1924 року голова Народного комісаріату просвіти УРСР О. Л. Соко-
ловський звертався до колегії СГНК про те, що пропозиція ВУАН про злиття 
Заповідника й Центральної рибної станції з Біологічною станцією ВУАН не має 
бути підтримана СГНК94.

Сприйняття Станції як більш значимої одиниці, ніж Заповідник, на початку 
1920-х можна пояснити не лише тим, що Станція мала солідну будівлю ла-
бораторії. Це має і певне пояснення з точки зору хронології подій. Територія 
урочищ «Конча», «Заспа», 
«Лящівка» була передана 
Наркомземом Сільськогос-
подарському науковому ко-
мітету для створення «Цен-
тральної рибної станції» 7 
лютого 1921 р., а 1 травня 
1921 р. землі  були  прийняті
СГНК через підписання акта. 
І лише 29 грудня 1921 року 
був оголошений Державний 
рибний заповідник  «Конча-
Заспа»95. Тобто протягом майже року Станція вже юридично існувала, а за-
повідник досі лишався в планах природоохоронців. До речі, саме тому (хоча й 
помилково) в документації СГНК (Вченого комітету України), станом на 1922- 
1924 рр., Заповідник фігурував з назвою «Конча-Заспа-Лящівка»96, дублюючи 
за аналогією назву Станції. Плутанини додавало й те, що заповідник мав у сво-
їй назві слово «рибний». Тож слід визнати, що остаточної ясності щодо статусу 
й підпорядкування Заповідника на початку 1920-х, як і єдиного бачення його 
зносин із Центральною рибною станцією, не було.

Звісно, можна було б припустити, що йдеться про єдину установу, яку в різ-
них документах називали то Станцією, то Заповідником. Утім, з архівних матері-
алів, описаних нами в книжці (в т.ч. розміщених у додатку), зрозуміло, що ми 
не помиляємось і з перших днів існування Заповідника тривало його протистоян-

93 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.49.
94 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.39.
95 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.4.
96 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.1-5(+зв).

Оголошення про торги з продажу сіна у Заповіднику, 
1925. Джерело: Реклама. Пролетарская правда, №123 

(02.06.1925). Шп.6.
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ня зі Станцією, розміщеною на його території, а отже установ існувало дві. Також 
в архівних матеріалах неодноразово фігурує, що будинок Станції був збудований 
Заповідником за кошти, зароблені з продажу сіна.97 Більше того, Рибна станція 
не лише була збудована, але й працювала на кошти, отримані з продажу сіна 
Заповідником, хоча й більша їх частина йшла на утримання охорони Запо-
відника (3000-5000 крб)98. 

Також Актом від 25 вересня 1924 року (п.7) на баланс СГНК був переданий ліс 
в урочищі «Заспа» для включення його в Заповідник99. Тому хоч Заповідник і 
був «рибним», та йому належали й ним контролювались всі природні ресурси в 
межах відведеної території лісу. Цікаво, що ліси були передані Заповіднику без 
права будь-яких вирубок (Проект визначення лісфонду в районі Вітянського 
лісництва, затверджений Постановою Правбюро №57 від 5 жовтня 1924 року), 
оскільки ці ліси мають водоохоронне значення.100 Вірогідно, лісогосподарські 
установи не сприйняли це рішення серйозно, адже кількома роками пізніше 
воно було ухвалене повторно, про що сказано далі.

Нарощування функцій Заповідника не збільшувало його штату, тому, окрім 
відмежування функцій Рибної станції, СГНК вбачав можливість відмежувати й 
інші, зокрема господарські завдання, залишивши Заповідник винятково приро-
доохоронною установою, як це планувалось з самого початку. 1925 року СГНК 
звертався до Київського окрвиконкому з проханням знайти можливість якійсь з 
установ ОВК взяти на себе господарську частину роботи Заповідника (контроль 
за сіножатями та продажем сіна), щоб залишити за СГНК лише наукову роботу 
Заповідника та Рибної станції при ньому101. Дійсно, працівникам Заповідника й 
без продажу сіна вистачало клопотів. Місцеві жителі, лісівники й артілі рибалок 
продовжували шукати можливість дістатись ресурсів «Конча-Заспи». Так, 1925 
року Вукоппромрибакспілка написала скаргу на Заповідник до СГНК, в якій 
обвинуватила Заповідник у «придусі», відсутності «зв’язку із рибалками», 
маючи на увазі те, що в Заповіднику заборонена стихійна риболовля. У той же 
час Заповідник регулярно проводив лекції та роз’яснювальну роботу для риба-
лок у лабораторії Рибної станції. Більше того, затриманих браконьєрів (принай-
мні 1924 року) не штрафували, а доправляли до лабораторії для проведення 
роз’яснювальної роботи. Скаргу направили до прокуратури. М. Шарлемань, 
який  на  той  час  вже  був  директором  «Конча-Заспи»,  був  переконаний,  що 

97 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.32.
98 Шарлемань, М. Державний Заповідник Конча-Заспа. Украинский охотник и рыболов, 1926. №:6.
99 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.5(+зв).
100 Там само.
101 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.26.
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причиною  скарги  було  те,  що 1925 року одного з керівників Вукоппромрибак-
спілки притягли до відповідальності за браконьєрство у Заповіднику102.

Між іншим, для нас залишилось загадкою, чому до природних ресурсів 
саме на території Заповідника був прикутий настільки жвавий інтерес, адже до 
заповнення Канівського водосховища (у 1976 році) територія «Конча-Заспи» 
була лише невеличким клаптиком посеред безкрайньої на той час заплави се-
редньої течії Дніпра, яка однозначно, в умовах постійних паводків, була досить 
одноманітною за ландшафтами й мала протяжність у сотні кілометрів.

Тож до 1926 року Заповідник не одержував з бюджету коштів та існував ви-
нятково за рахунок продажу сіна (це, між іншим, пояснює, чому так довго не роз-
починалось видання власного наукового часопису). Оголошення про продаж 
сіна Заповідником розміщувались у центральних газетах103.

Про скрутне його становище йшлося в листі М. В. Шарлеманя до Президії 
СГНК від 9 травня 1925 року з поміткою «дуже спішно»: «Для того, щоб не пе-
реобтяжувати каси станції працюючи на неї виключно з ідейних мотивів, без 
будь-яких меркантильних міркувань, я… з самого часу обрання завідувачем, від-
мовився від платні в 45 крб., яку одержував Фалєєв, та залишив за собою плат-
ню в 18 крб., якої не вистачало на екскурсії на станцію та інші поїздки в її спра-
вах. 18 крб. мені виплачувала станція по Постанові Президії СГНК (коли вона ще 
була у Києві), як фахівцю по охороні природи за 2 годинну працю по сполученню. 
Таким чином, як директор я нічого не отримував… Розливу в 1925 р. на Дніпрі як 
відомо не було. В квітні-травні стояла посуха, сіножаті наші мали поганий ви-
гляд. До того ж хтось упевнив селян, що луки, які нині належать станції, рано 
чи пізно перейдуть до них… Грошей нема. Робітники не отримували платню за 
травень-червень. Наукові співробітники не одержали ще грошей за квітень… 
Зберігати в цьому році сіно коло станції буде небезпечно… коло самого запо-
відника оперує шайка бандитів (10 чоловік), яка може вночі підпалити сіно»104. 
Прохання Заповідника було почуте й 30 травня 1925 року М. Шарлемань уже до-
повідав про досягнення Заповідника на засіданні зоологічної підсекції Науко-
во-агрономічної секції СГНКУ в Харкові. Учасники засідання вирішили, що ні 
Заповідник, ні Рибна станція не повинні витрачати свої зусилля й час на госпо-
дарчо-матеріальну діяльність (тобто не повинні самостійно заробляти на власне 
існування), що необхідно зосередитись лише на науковій роботі105. Після цієї на-
ради керівництво СГНК звернулось до Держплану УРСР з проханням перевести 

102  ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.27+зв.
103 [б/а] Реклама. Пролетарская правда, №123 (02.06.1925). Шп.6.
104 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1 (1923 рік). Спр.1. Арк. 24-25 зв.
105 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923) .Спр.1. Арк.35.
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Заповідник на утримання з Держбюджету106. Крім того, було вирішено клопотати 
перед РНК про окремий декрет про Заповідник «Конча-Заспа»107. На ухвалення 
рішення пішов рік. Постановою колегії НКЗС від 26 червня 1926 року прийня-
то проект Положення про перетворення Заповідника на «Державний заповід-
ник Дніпрової пійми «Конча-Заспа». Це був не декрет РНК, якого так прагнули 
природоохоронці, але однаково після цього кошти Заповідник став отримувати 
не винятково з продажу сіна: частково почали виділятись бюджетні асигнуван-
ня на його роботу108. Водночас зросла і роль Заповідника. Уже 1926 року окре-
мі представники Заповідника брали участь у такій важливій практичній роботі, 
як розроблення місцевих обов’язкових постанов щодо регулювання рибальства, 
складання типових договорів на оренду річок, озер, складання інструкцій РВК 
про раціональне ведення рибальства, дослідження рибальських кооперативних 
товариств (22 т-ва)109.

16 липня 1926 року Всеукраїнським центральним виконавчим комітетом 
та Радою народних комісарів УРСР було видане «Положення про пам’ятники 
культури і природи», що стало першим законодавчим актом України в галузі 
охорони природи110. Воно вперше визначило процедуру створення держав-
них заповідників. Керуючись цим, у СГНК було підготовано проект Постано-
ви вже не Наркомзему, а РНК УРСР «Про перетворення рибного заповідника 
«Конча-Заспа» на Державний заповідник Дніпрової пійми «Конча-Заспа-
Лящівка». Цей проект, що переслідував максимальну легалізацію роботи за-
повідника на державному рівні, був ухвалений після доповіді О. Янати на 
Колегії НКЗС УРСР 20 серпня 1926 року (Протокол №60)111. Проте прийнятий 
в РНК він уже не був.

Щоб гідно балансувати в протистоянні з місцевими органами, Заповідник 
постійно заручався підтримкою в центрі (в Харкові).

106 ЦДАВО України. Ф.1230.Оп.1(1923). Спр.1. Арк.32+зв.
107 ЦДАВО України. Ф.1230.Оп.1(1923). Спр.1. Арк.35.
108 [б/а] Конча-Заспа. Пролетарська правда, 1926 (7.12.1926). №285 (1593). С.8.
109 Там само.
110 Охорона пам’яток природи на Україні, 1927. Збірник 1. С. 85-89.
111 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.13.
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Лист директора Заповідника М. В. Шарлеманя 
до секретаря СГНК України Є.Друзенка 

(орієнтовно січень-лютий 1927 р.)112

Високошановний Євгене Гавриловичу!
Книжки та відбитки одержав, дякую. Малувато відбитків! В «хороших домах 

Австралии», як кажут’ в Київі дають по 50 відбитків. Різниченкові передали книжки 
та відбитки. В «Пролет. правді»113 буде рецензія на книжку. Сподіваюся позитивна.

Надсилаю вирізку з газети про наші «досягнення». Працюємо, не покладаю-
чи рук в справі об’єднання, а також підготовлюємо до друку рукописи.

Велике прохання до Вас. Фін. Відділ обклав (нас не матом тільки) але ста-
лим с-г. податком в суммі 500 карб.114! Філія писала до центру. Чи не потурбу-
єтеся Ви часом, щоб цей податок з нас зняли. Важкенько це буде зробити – 
кажуть в цьому році обклали податком всі досвідні станції, але втік не втік, 
а побігти можна. Олекс. Алоїз.115 казав, що треба заповідник внести в якийсь 
список звільнених від податку установ. Внесіт’ будь ласка.

Лякає мене трохи «імперіалістичні» тенденції Київської філії. Зраділи, що 
до них приєднали реальні цінности (до того в них були тільки «справи») і хо-
чуть з’їсти, залишивши бабці «ріжки та ніжки». Але я сподівався перемогти 
ці тенденції. Напишіть будь ласка листи про те, що тепер в зв’язку з тим, що 
взято на держбюджет заповідник – його завдання стоят’ на першому плані. 
Це мені потрібно для деякої острастки116 наших іхтіозаврів, які до цього часу 
дивилися на заповідник, як на докуку117. З Олекс. Алоїзов. умовилися про мою по-
їздку до Харкова. Раніше січня вряд чи пощастит’ побувати в Харкові. Маю на 
думці зробити доповіді (умовилився з О. А.)118. 

1. Державний Рибн. Заповідник «Конча-Заспа» його завдання та робота
(карти, діагр., діапозитиви).

2. Охорона природи закордоном та в СССР (діапозитиви) – (у Харк. Наук. Т-ві).
Як що це треба – то сповістіть про це.

Ваш Шарлемань

112 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.9(+зв). Рукопис розшифровано В. Пархоменком 
та О. Василюком.

113 [б/а] Конча-Заспа. Пролетарська правда, 1926 (7.12.1926). №285 (1593). С.8.
114 Київська філія СГНК України.
115 Мова про проф. Янату О. А., голову комісії охорони природи СГНК.
116 Погроза, покарання задля запобігання майбутнім провинам, злочинам. Українською – «ост-

рашки» /прим. розшифрувальника/.
117 Застаріле слово, яке значить «докучати» /прим. розшифрувальника/. 
118 Мова про проф. Янату О. А., голову комісії охорони природи СГНК.
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У вересні 1926 року М. В. Шарлемань також звертався до СГНК з проханням до-
зволити Центральній рибній станції винайняти в Києві приміщення для створення 
музею119 рибної станції120, себто офіційно представляв її інтереси. Тож після зміни 
статусу Заповідника він ще більше закріпив керівну позицію над Станцією. З цього 
часу розпочались роботи над видавничою справою в Заповіднику (очевидно, на це 
мало вплив державне фінансування, вперше отримане заповідником за час робо-
ти). Видати наукові праці Заповідника планувалось 1927 року. Крім того, окремо 
мали вийти друком і праці Центральної рибної станції121, яка на той час вже мала 
рибний завод, керівником якого став П. Завістовський, який раніше працював за-
відувачем Державного рибного розплідника «Либідь» у м. Києві122. Хоча Станція й 
займалась розведенням риби, та жодного вилучення риби, окрім наукових ловів, 
не проводила. Так, після пробного облову 30 жовтня 1927 року з участю спеціаль-
ної комісії ВУСМР (Д. Белінг, М. Растрапович, представники місцевих рибаль-
ських артілей тощо) та обмірів риба була випущена: «Як і в попередні роки, тільки 
незначну кількість вловленої риби рибна станція взяла для дослідів. Решту було 
випущено в озеро»123. Аналогічно в Заповіднику було заборонено полювати. З цієї 
причини в ньому були вкрай незначні орнітологічні колекції, зібрані принципово 
або із загиблих птахів, або з околиць Заповідника124. Давалась взнаки наявність 
державного фінансування на утримання варти та й державна підтримка Заповід-
ника як така. Але умови роботи все ж лишались спартанськими.

1928 року М. Шарлемань описував умови праці співробітників Заповідника та 
Станції: «Лабораторію при станції було улаштовано в 1924 р., але й досі її не можна 
вважати за цілком придатну для наукової праці. До останнього часу лабораторія, 
напр., не мала власного оптичного приладдя. Тільки р. 1928 було одержано ліцен-
зію на придбання оптики за кордоном... Умови праці в Заповіднику такі, що на місці 
провадити наукові досліди можна тільки теплої пори року, тому зібраний в Запо-
віднику матеріял опрацьовувався в Київі, здебільшого в лабораторії Дніпровської 

119 Попри сказане нами в тексті, слід припускати, що ідея музею належала самому М. Шарле-
маню, адже саме в цей період він висловлював велику кількість ідей створення нових музеїв 
і ця ідея виглядає лише як одна з багатьох. Тож вірогідно, така ініціатива була свого роду 
доброзичливим жестом, щоб загладити очевидну образу працівників Центральної рибної 
станції, які більше не мали сумнівів, що вони є частиною Заповідника, а не навпаки.

120 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.10.
121 ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.12.
122 Чорна Л. Із втраченого: заповідник «Конча-Заспа». Заповідна справ в Україні, 2004. Т. 10. №1-2. 

С. 100-104.
123 Шарлемань М. З життя заповідника «Конча-Заспа» в 1927 р. Український мисливець та рибалка, 

1928. №:1. С. 17-22.
124 Шарлемань М. Матерiали до орнiтологiї Державного заповiдника «Конча-Заспа». Збiрник 

праць Зоологiчного музею, 1930. №:8. С. 47-98.
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Біо логічної Станції ВУАН. Тільки 1928 р. Заповідник здобув для своєї канцелярії та 
зимової лабораторії одну кімнату»125. На цей час науковий персонал Заповідника 
й Рибної станції складався з директора М. Шарлеманя, консультанта проф. Д. Белін-
га, наукових робітників П. Завістовського, М. Марковського, М. Гримайловської та 
М. Овчинника126. Утім, незважаючи на складні умови, дослідження в Заповіднику вже 
встигли провести чимало вчених. Так, починаючи з 1923 року орнітологічні дослі-
дження в Заповіднику проводили О. Кістяківський та лаборант127 С. Лубкін128 (під час 

125 Шарлемань М. Державний заповідник «Конча-Заспа». Збірник праць Державного рибного 
заповідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.11-24.

126 Шарлемань М. Державний заповідник «Конча-Заспа» та досвідна рибна станція при ньому. 
Вісник природознавства, 1928. №:1. С.52-53.

127 Белінг Д. До характеристики рибного населення Держзаповідника «Конча-Заспа». Збірник 
праць Державного рибного заповідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.84-101.

128 Про  С. Лубкіна  нам  практично  нічого  не  відомо,  проте  відомий лист М. Шарлеманя від 
23 жовтня 1928 року до невідомого адресата, присвячений саме відданій праці С. Лубкіна 
в заповіднику: «... вийшов в світ наш 1 збірник праць. Сподіваюсь, до нього поставляться 
прихильно й в нашому Союзі і за кордоном. В найближчім часі Ви побачите кінофільм «Кон-
ча-Заспа», на якому крім природи заповідника дуже добре знято роботу науково-досвідної 
станції... Незабаром Ви прочитаєте в «Комуністі» статтю про заповідник та про роботу 
його станції, що її написав спец, кореспондент, який приїздив у цій справі з Харкова. Запо-
відник та Станція за останні роки здобули чималої популярності, Екскурсії з Київа набули 
характеру справжнього «паломничества». Приїздять екскурсанти з інших місць УСРР та 
навіть і РСФРР. В цьому році наприклад в заповіднику працювала деякий час спеціальна екс-
педиція Академії Наук СРСР під керівництвом академіка Вернадського. Частенько нас від-
відують представники Влади... Я гадаю, що всі відвідувачі заповідника посвідчать вам, що 
він перебуває в доброму стані і все в ньому налагоджено як слід. ... робота в заповіднику 
дуже небезпечна (боротьба з браконьєрами вночі) та навіть небезпечне життя в запо-
віднику, де ще кілька років тому був головний плацдарм зеленовських банд. Життя не-
безпечне і дуже важке, тому що всі продукти доводиться возити з Київа за 15 км. В око-
лишніх селах (найбл. 6 км.) нічого дістати не можна. Тільки віддана справі людина, яку ми 

Будівля Заповідника та Станції в 1928 році. 
Кадри з фільму «Конча-Заспа», зйомка 1928 року.
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проведення екскурсій)129. До роботи також долучались М. Бавман (Бауман) 
(вартовий, поранений 1927 р., потому – лаборант130), Б. Попов та А. Шепе131, які 
щодня проводили спостереження за фауною, а також О. Лозін та М. Щербина132. Тут 
також бували практиканти (1931 – І. Ізотов)133. Секретарем був М. Марковський134.

маємо в особі теперішнього лаборанта доглядача Лубкіна, може жити в заповіднику та 
боротися з браконьєрами. Прожити за 32 крб., маючи сім ’ю, далеко від міста С. Лубкін 
не має змоги. 23 жовтня 1928 року. З щирим привітом Шарлемань» (ЦДАВО України. Ф. 27. 
Оп. 9. Спр. 639. Арк. 2-3).

129 Шарлемань М. Матерiали до орнiтологiї Державного заповiдника «Конча-Заспа». Збiрник 
праць Зоологiчного музею, 1930. №:8. С. 47-98.

130 Шарлемань М. Спроба поновити в Заповіднику «Конча-Заспа» бобра. Український мисливець 
та рибалка, 1931. №:5/6. С. 7-9.

131 Шарлемань М. Матерiали до орнiтологiї Державного заповiдника «Конча-Заспа». Збiрник 
праць Зоологiчного музею, 1930. №:8. С. 47-98.

132 Шарлемань М. Новi вiдомостi про птахiв Державного заповiдника «Конча-Заспа». Збiрник 
праць Зоологiчного музею. Київ, 1933. №12. С. 75-80.

133 Шарлемань М. Матерiали до орнiтологiї Державного заповiдника «Конча-Заспа». Збiрник 
праць Зоологiчного музею, 1930. №:8. С. 47-98.

134 Шарлемань М. З життя заповідника «Конча-Заспа» в 1927 р. Український мисливець та рибал-
ка, 1928. №:1. С. 17-22.
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Ідеальний Заповідник

Наукова робота. М. В. Шарлемань праг-
нув побудувати ідеальний заповідник (за 
кілька років Максим Рильський назвав його 
у вірші «Мудрим царством Шарлеманя»)135. 
Тоді, до 1930-х поняття «заповідник» значи-
ло суворо охоронювану територію, що не має 
втручання людини в природні процеси136. 
Проте у «Конча-Заспі» керувались уявлен-
нями про активний менеджмент (говорячи 
сучасною мовою). Ці уявлення насправді й 
у наш час досі не легалізовані законодав-
ством і розглядаються лише як альтерна-
тивна думка. Наприклад, узимку 1931 року 
в озерах Заповідника щодня прорубували 
ополонки (60 ополонок, розміром в 3 кв. ме-
три, 9 ополонок в 6 кв. метрів і 3 − в 9 кв. 
метрів137). «Крім того, було зовсім звільне-
но від льоду протоку Бистрицю, що з’єднує 
оз. Кончу з Стариком. Ополонки зроблено 
одну від одної на віддалі 150 м, а по деяких 
загрозливих місцях на 75 та навіть 50 м. 
По кілька разів на день, не зважаючи на люті морози, хуртовини, завірюхи, вартові 
заповідника під доглядом ляборанта М. П. Баумана звільняли ополонки від льоду»138.

135  Рильський М. Конча-Заспа. Знак Терезів: вірші. Київ: Рух, 1932. С. 73-74.
136 Кожевников Г. А. О необходимости устройства заповедных участков для охраны Русской природы. 

Труды Всероссийского юбилейного акклиматизационного съезда 1908 г. в Москве, 1909, М. Вып.1; 
Кожевников Г. Как вести научную роботу в заповедниках. Охрана природы, 1928. №2.

137 Шарлемань М. Придуха в Київському районі басейна Дніпра в 1931 р. та боротьба з нею в за-
казникові «Конча-Заспа». Український мисливець та рибалка, 1931. С. 24.

138 Шарлемань М. Придуха в Київському районі сточища Дніпра 1931 р. і боротьба з нею в заповід-
нику Конча-Заспа. Журнал біо-зоологічного Циклу. Природничо-технічний відділ / ВУАН. Київ, 
1932. N 1/2. C. 87-88.

Місце розміщення лабораторії
Заповідника. (Джерело: Попов, 1932.)
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Організація вимушених заходів боротьби з придухою не була самовільною і 
погоджувалась на спеціальній нараді. М. Шарлемань згадував про це таке: «За-
повідник...ще на початку грудня передбачаючи придуху, 7 та 9 лютого скликав 
нараду в справі боротьби з придухою. Широка нарада, що в ній взяло участь чи-
мало науково-дослідних інститутів, Рибтрест, Київська спілка мисливців та 
рибалок, ухвалила плян запобіжних заходів для боротьби з придухою в заповід-
нику. Плян у процесі роботи було перебільшено»139. 

У той час, як у всій Київській окрузі кількість риби на весну меншала прибли-
но вдвічі, у Заповіднику її кількість помітно зростала140. Боротьба з придухою су-
проводжувалась детальним вивченням поведінки та стану риби різних видів141. 
Ефективність заходів, що їх проводив Заповідник, активно демонстрували пред-
ставникам рибартілей і ВУСМР. Для прикладу наведемо кілька цитат: «Тричі заказ-
ник (в статті так помилково називають заповідник – Авт.) обслідували рибаль-
ські артілі. Один раз його обслідували дуже детально дві великі бригади рибалок 
щось із 47 чоловіка. Ані разу ці бригади не знайшли ознак придухи в заказникові. 
Це зафіксовано окремими актами, що склали рибалки. Було кілька критичних мо-
ментів, коли збиралося чимало риби в ополонках, але в ополонках риба швидко 
видужувала. Особливо помітно було позитивне значення ополонок підчас відли-
ги, коли до ополонок збігала снігова вода. Тоді «відживання» риби проходило на 
очах. Шукаючи місць, де більше кисню. Деякі види риби заходили в такі місця, де їх 
раніше не спостерігали. Так, напр., в заболоченому озері Заспі спостерігали бага-
то бобирів, великих судаків, сомів, одну чечугу, піскорийок-міног. В Кончі помічено 
багато чехоні, бобирів та інш. В ополонках Блукви та Залип було чимало дрібного 
до 10 сантиметрів синця та інш. Аналізи шлунків окунів, впійманих в ополонках 
з березня, показали, що в цей час в заказникові окунь годувався переважно во-
дяними «осликами» та почасти мількою. Це свідчить про те, що в цей час окунь 
почував себе в заказникові досить добре, тому що під час придухи риба нічого не 
їсть. Під час боротьби з придухою в заказникові зібрано чимало матеріалу, який 
тепер опрацьовують. З цих матеріалів ми дізнаємося про склад мільки, що зимує 
по наших озерах, її витриманість щодо придухи тощо»142.

139 Там само.
140 Шарлемань М. 3 життя Державного заповідника «Конча-Заспа» в 1928 р. Український мисли-

вець та рибалка, 1929. №: 1. С. 13-17.
141  Шарлемань М. Придуха в Київському районі сточища Дніпра 1931 р. і боротьба з нею в заповід-

нику Конча-Заспа. Журнал біо-зоологічного Циклу. Природничо-технічний відділ / ВУАН. Київ, 
1932. N 1/2. C. 87-88; Абрамов В., Короткий Й. До питання боротьби з придухою в Державному 
заповіднику Конча-Заспа. Там само. С. 89-92.

142 Шарлемань М. Придуха в Київському районі басейна Дніпра в 1931 р. та боротьба з нею в за-
казникові «Конча-Заспа». Український мисливець та рибалка, 1931. С. 24.
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Запроваджуючи заходи з менеджменту в Заповіднику, його директор посилав-
ся на досвід західних колег: «В останні роки в заповіднику розплодилося багато 
сірих ворон. Літом 1926 р. вони знищили гніздову колонію річних та малих крячків 
(Sterna hirundo, s. albifrons), пісочників (Charadrius dubius curonicus), повипивали чи-
мало яєць різних качок. Протягом весни 1927 р. за моїм розпорядженням, в меж-
ах заповідника було знищено около 100 ворон та зруйновано кілька десятків їхніх 
гнізд. Цей засіб навряд чи виправдають ортодоксальні природоохоронники, при-
хильники їдеї «незайманого заповідника», але їм треба пам’ятати, що людина 
взялася за охорону природи тоді, коли всяку рівновагу в природі було порушено, 
тепер розумне втручання людини є єдиний засіб вберегти рівновагу. Це вже дав-
ненько зрозуміли практичні американці, що ведуть у своїх заповідниках, славноз-
вісних національних парках, сувору боротьбу з деякими хижаками»143.

Як і в американських національних парках, у Заповіднику дозволялось ло-
вити рибу на вудку. Утім, збільшення кількості риби спокушало й браконьєрів. 
Читаємо про боротьбу з браконьєрством у заповіднику 1927 року: «Збільшення 
рибних ресурсів у заповіднику викликає збільшення настирливости рибалок – 
браконьєрів. Кілька років заповідник провадив боротьбу за допомогою 
культурної роботи серед рибалок але це мало допомогло. В цьому році рибалки 
виїздили навіть зі зброєю. Доводилося всій варті (1 доглядач та 3 сторожі) 
виїздити уночі на улюблені місця вловів. Раніше можна було чергуватися, а в 
цьому році їздили всі. Кілька разів варту обстріляно кулями. Один раз куля 
ранила в ногу вартового т. Баумана, друга куля прострілила сорочку сек-
ретаря заповідника т. Марковського. Не дивлячись на опір рибалок, протягом 
року затримано 18 рибальських артілів, серед них 5 великих неводових 
артілів. Решту складали рибалки з волоками, сітками, частиками та інш. 
Багато затримано дрібного рибальського приладдя: кимль, топтух. Одних 
тільки жаків (ятерів) затримано 31 штуку. Усі протоколи про порушення 
«обов’язкової постанови Київ. О.В.К. про рибальство» передано до суду»144.

1927 року М. Шарлемань ініціював зміну назви «рибної» Станції при заповід-
нику на «науково-дослідну» Станцію, на зразок тієї, що працювала при заповід-
никові «Асканія-Нова»145 (на цей час Шарлемань очолював не лише Заповідник, 
а й Станцію як підпорядковану установу146). Саме в ці роки в «Асканії-Нова» роз-

143  Шарлемань М. З життя заповідника «Конча-Заспа» в 1927 р. Український мисливець та рибал-
ка, 1928. №:1. С. 17-22.

144 Там само.
145  Хохлова О. М. М. В. Шарлемань : життєвий шлях, наукова спадщина. Полтава, 1998. 160 с.
146  Наука и научные работники СССР. Ч.VI. Научные работники СССР : без Москвы и Ленинграда. 

Л., 1928. С. 479.
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починав роботу Степовий інститут екології на чолі з високопрофесійним очільни-
ком, одним з перших провідників екології як науки в СРСР – В. В. Станчинським. 
Побачивши на власні очі роботу асканійських науковців під час двох експедицій 
до «Асканії-Нова» у 1927 році147, директор заповідника «Конча-Заспа» М. Шар-
лемань перетворив його на справжню наукову інституцію. Про намір привести 
роботу до рівня «Асканії-Нова» він прямо писав у той час148. Між іншим, фундато-
ри екологічної науки в Україні, працівники Степового інституту екології «Асканія-
Нова» В. В. Станчинський та С. І. Медведєв особисто здійснили зустрічний візит 
до заповідника «Конча-Заспа»149.

Того ж року було придбано невеликого моторового та звичайного рибаль-
ського човна для варти та наукової роботи. У 1927 р. Заповідник і Станцію при 
ньому, що перебували у віданні СГНК, було передано у відання Відділу Досвідної 
Справи НКЗС150. Це означало зростання його ролі – вже не лише як наукової і при-
родоохоронної установи, але й такої, що виконує важливі роботи для республіки.

Після цього на деякий короткий час дійсно настав  «ідеальний  Заповідник», 
з 1928 року в ньому розпочалась комплексна біологічна робота. М. Шарлемань 
згадував про це в статті «Дослідження фавни УСРР за 15 років Жовтневої ре-
волюції»: «року 1928 до фавністичної роботи пристав Державний рибний за-
повідник «Конча-Заспа»...»151. Переважно це були зоологічні дослідження. Най-
більша їх кількість опублікована у власному виданні заповідника «Збірник праць 
Державного рибного заповідника «Конча-Заспа»152, єдине число якого було ви-

147 Звіт про діяльність науково-дослідної катедри зоології в Києві за 1925-1926 роки. Наука на 
Україні : Бюлетень Укрнауки, 1927. №2-4. С. 113; Наукова хроніка. Вісник природознавства, 
1927. №3-4. С. 208; Шарлемань М. Чаплі. Державний заповідник/ М. Шарлемань, О. Борзаків-
ський. Життя й революція, 1928. №5. – С. 146-158.

148 Шарлемань, М. Державний заповідник «Конча-Заспа». Збірник праць Державного рибного за-
повідника «Конча-Заспа»,1928. Т.1. С.11-24

149 Документи з фотоархіву В. Пархоменка.
150 Шарлемань, М. Державний заповідник «Конча-Заспа». Збірник праць Державного рибного за-

повідника «Конча-Заспа»,1928. Т.1. С.11-24
151 Шарлемань М. Дослідження фауни УРСР за 15 років Жовтневої революції. Журнал біо-зооло-

гічного циклу ВУАН, 1932. №3 С. 29-35.
152 Кулініченко П. Стан та перспективи рибної справи на середній течії Дніпра. Збірник праць 

Державного рибного заповідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.3-6; Завістовський П. Пам’яти 
І. Н. Фалієва. Там само. С.7-10; Шарлемань, М. Державний заповідник «Конча-Заспа». Там 
само. С.11-24; Різниченко В. Геологічні та гірогнеологічні умови району Заповідника «Кон-
ча-Заспа» на Дніпрі. Там само. С. 25-35; Соколовський Ол. Попередня характеристика лучних 
рослинних асоціяцій Заповідника «Конча-Заспа». Там само. С.36-55; Овчинник М. До ви-
вчення темпу росту ляща (Abramis brama L.) Дніпра Київського району. Там само. С.56-62; 
Марковський Ю. Матеріяли до вивчення живлення ляща в басейні р. Дніпра. Там само. 
С.63-83; Белінг Д. До характеристики  о  населення  Дерзаповідника  «Коча-Заспа». Там само. 
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дане того ж 1928 року. Рецензію на збірник опублікував особисто очільник Укра-
їнського Наукового Товариства у Києві М. Грушевський у часописі Українського 
Наукового Товариства «Україна»153. 1929 року планувалось видання другого чис-
ла збірника. Але світ воно вже не побачило154.

Крім того,  Заповідник був базою для біологічних досліджень наукових та гос-
подарських установ. Тому статті з результатами досліджень, проведених у Запо-
віднику, публікувались у 1926-1931 рр. у «Збірнику праць Дніпровської біологічної 
станції»155, а також в інших виданнях циклу «Труди фізично-математичного відділу 
ВУАН»156.  До того ж статті, написані на базі Заповідника у 1932-1934 рр.,  виходи-

С. 84-101;  Завістовський П.  Стан  рибальства  на  середній  течії  р.  Дніпра,  низових  течіях 
 р.р.  Припяті,  Десни                                          та його економічне значення. Там само. С.102-124.

153 Грушевський М. Збірник праць Державного рибного заповідника «Конча-Заспа». Редакційна 
комісія:  М. Шарлемань,  проф. Д. Белінг,  П. Кулиниченко  та  К. Діхтяр. Т. І.  Київ, 1928. 124  с. 
(вид. Досвідного відділу Нар.ком.зем. справ). Україна, 1929. Липень–Серпень. С. 162-163.

154 До другого числа збірника праць Заповідника мали увійти докладні відомості про луки (стаття 
Буніна) та низка статей щодо фауни безхребетних (Шарлемань, М. Державний заповідник «Кон-
ча-Заспа». Збірник праць Державного рибного заповідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.11-24).

155 Горощенко. Ю. Замітка про фавну Тrichoptera річки Дніпра. Збірник праць Дніпровської біологічної 
станції № 1 / Труди фізично-математичного відділу ВУАН, 1926. Т. ІI. Вип. 4. С.189-191; Гримайлів-
ська. М. А. Spongillidae р. Дніпра та стоячих водоймищ околиць м. Київа. Там само. С. 193-197; Со-
винський Вад. Mocrolepidoptera з околиць Дніпровської біологічної станції. Там само. С.251-267; 
Крашенінніков С. Матеріали до фавни Protozoa околиць Дніпрянської біологічної станції. Збірник 
праць Дніпровської біологічної станції № 2 / Труди фізично-математичного відділу, 1927. Т. ІІI. 
Вип. 7. С. 239-255; Мирошниченко О. До характеристики зоопланктону середньої течії р. Дніпра. 
Збірник праць Дніпровської біологічної станції № 3 / Труди фізично-математичного відділу, 1928. 
Т. X. Вип. 2. С. 185-194; Крашенінніков С. До вивчення солодководної малакофавни околиць Ки-
єва. Збірник праць Дніпровської біологічної станції № 5 / Труди фізично-математичного відділу, 
1929-1930. Т. XI. Вип. 2-3. С. 421-429; Радзімовський Д. О. До мікрофлори водоймищ по околицях 
Києва. II оз. Конча. Там само. С.253-258; Дубовський М. Замітки про Ostracopoda Дніпрового сто-
чища (попереднє повідомлення). Збірник праць Дніпрянської біологічної станції, 1932. № 6 (Труди 
природничо-технічного відділу, №13, 1931). С.71-73.

156 Шарлемань М. Замітки про птахів Київщини. Труди Фізично-Математичного відділу УАН, 1926. 
Т. II, В. 2. С.3-35; Ушинський О. В. Матеріали до фавни Tenthrеdіnоdеа Київщини. Збiрник 
праць Зоологiчного музею (Труди Фізично-Математичного відділу УАН), 1929, № 7. С. 85-102; 
Шарлемань М. Матеріали до питання про сільськогосподарське значення гайворона (Corvus 
frugilegus). Там само, 1930. T.XV, В. 2. С. 224-232; Шарлемань, М. Матерiали до орнiтологiї Дер-
жавного заповiдника «Конча-Заспа». Там само, 1930. №:8. С. 47-98; Шарлемань М. Минуле і 
сучасне розповсюдження чечуги (Аcipenser rathenus) на Україні. Там само,1931. №5. 
С.119-126; Шарлемань М. Матеріали до фавни ссавців Київщини. Ссавці заповідника Конча-
Заспа та його району. Там само, 1933. №122. С. 57-64; Шарлемань М. Орел-сіруватень на 
Україні. Там само. 1933. №12. С.64-74; Шарлемань М. Нові відомості про птахів Державного 
заповідника «Конча-Заспа». Там само, 1933. № 12. С. 75-80; Совинський В. В. Вогнівки 
(Lepidoptera, Pyralididae) Київщини. Там само. К., 1935. Т. 15. С. 47-139; Совинський В. В. 
Листовійки (Lepidoptera: Tortricidaes. lato) Київщини. Там само. 1937. № 19. С. 1–91.
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ли в часописі «Журнал біо-зоологічного циклу» (Природничо-технічний відділ / 
ВУАН)157. Окремо розвивалася й Рибна станція, що тепер була більш самостійною 
науковою установою. Працівник Станції П. Кулініченко в редакційній статті до 
Збірки праць Заповідника писав: «Заповідник і Станція повинні стати цент-
ральним резервуаром природнього та штучного риборозведення на середньому 
Дніпрі. Станція в майбутньому повинна стати школою кваліфікації для фахівців 
рибознавців – майбутніх діячів рибного господарства. Ця програма Заповідника 
й Станції висовується в увесь зріст і з усією силою потреб та інтересів бага-
тющого річкового господарства краю й ми її мусимо здійснити. Інтереси міль-
йонів, що посідають береги наших річок, вимагають зробити наші плодючі ри-
бою річки вигідними господарствами. Це можна здійснити, лише організувавши 
широку сітку заповідників і штучного риборозведення по річках»158.

Цікаво помічати в публікаціях працівників Заповідника використання сучасних 
екологічних підходів до вивчення природи. Так, у публікаціях територія Заповід-
ника поділялася на типи біотопів і характеристика надавалася кожному з біотопів 
окремо. Наприклад, 1929 року Заповідник розглядав такі типи біотопів: «1) сухий 
сосново-дубовий ліс (бір), 2) заплавна діброва (дубина), 3) вербові зарості по бере-
гах проток та заток, 4) вербові зарості на болоті, 5) піскові мілини вкритії ло-
зою (шилига), 6) відкриті піскові мілини, 7) заплавні сухі луки, 8) трав’яне кочкува-
те болото, 9) озера-старики та затоки (покали) вкриті рослинністю, 10) чисті 
озера-старики та затоки, 11) текуча вода протоків, 12) оселя»159. Порівнюючи 
екосистеми Заповідника з іншими територіями, проводились дослідження сукце-
сійних процесів – природної послідовності зміни одних екосистем на інші160. 

Крім того, з 1927 року з метою вивчення сезонних перельотів птахів у Заповідни-
ку розпочали кільцювання птахів алюмінієвими кільцями161, які замовляли в Москві 

157 У 1931 р. (до 1934 р.) Зоологічний музей АН став частиною Біо-Зоологічного циклу Природничо-
технічного відділу ВУАН. Для розуміння цього неологізму та його змісту: існував також пара-
лельний «біо-ботанічний цикл». «Біо-зоологічний цикл» об’єднав такі установи, як Зоологічний 
музей ВУАН, Дніпровську біостанцію ВУАН, Інститут біології ВУАН та Науково-дослідну кафе-
дру зоології при НКО (Загороднюк, І., Пархоменко, В. 2018. Український зоологічний журнал та 
видання-послідовники на тлі історії зоології в Україні. Geo&Bio, Том 16: 147-154). Інакше кажучи, 
тут зосередились більшість дослідників заповідника, що на той час базувались або у Зоологіч-
ному музеї, або в Дніпровській біостанції.

158 Кулініченко П. Стан та перспективи рибної справи на середній течії Дніпра. Збірник праць Дер-
жавного рибного заповідника «Конча-Заспа», 1928. Т.1. С.3-6.

159 Шарлемань М. Матеріали до орнітології Державного Заповідника «Конча-Заспа». Тр. Фіз-Мат.
Відд. ВУАН, 1930. Т. ХХ. В. 2. С. 151-202.

160 Коротун М. М. До характеристики узбережного тваринного населення даеяких водойм та заток 
Дніпра. Журн. біозоол. циклу, 1932. No 4. С. 5-29.

161 Шарлемань, М. Охорона природи на Україні.Пролетарська правда, 1927, 17 листопада, №:262 (1875)
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з Біологічної станції «Юних Натуралистів» (Б. Ю. Н. Moskwa)162 та німецької орнітоло-
гічної станції «Vogelwarte Rossitten Germania»163. Того ж року в Заповіднику було здо-
буто молодого звичайного мартина, окільцьованого аналогічним кільцем, але в 
Московській області. Планувалось, що Заповідник стане центром кільцювання птахів 
під час сезонних міграцій на Дніпрі (іншим таким центром планувались бути Над-
морські заповідники на Азово-Чорноморському  узбережжі  й  передусім  на  острові 
Джарилгач та на Кінбурнській косі)164. Пізніше, після закриття Заповідника, М. Шар-
лемань пропонував поновити ідею такого центру кільцювання в заповіднику «Горис-
те» в Старосіллі (існував у 1931-1951 рр.)165. Така робота була розпочата. І до нашого 
часу саме ця ділянка є базою Українського центру кільцювання птахів.

162 Шарлемань, М. З життя заповідника «Конча-Заспа» в 1927 р. Український мисливець та ри-
балка, 1928. №:1. С. 17-22.

163 Попов Б. Сипуха (Titoalba guttata Вrеhm.) та її їжа в заповіднику Конча-Заспа. Мат. до порайо-
нов. вивч. дрібн. звірів, 1932. Вип. 1. С. 81-91.

164 Шарлемань М. Окільчування птахів. Вісник природознавства, 1927. №3-4. С.197-200.
165 Резолюція Першої української фауністичної конференції, організованої Інститутом зоології АН 

УСРР (30 листопада 1936 р.) НБУВ, ІА. Ф.258. Оп. І. Спр. 37. Арк. 1-9.

А) Приміщення лабораторії Заповідника (1927) (Джерело: [Ю. М.] (Марковський Юрій) 
Державний заповідник «Конча-Заспа». Глобус, 1927. №11 (01.06.1927). С. 175-176); 

Б) Дослідження на оз.Заспа; В) Працівник Заповідника досліджує під мікроскопом язя 
(1929) (Джерело: Всесвіт, 1930. №5 (15.02.1930). С.18).
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Колекційні матеріали в Заповіднику. Нам не вдалось встановити, чи по-
стачав Заповідник матеріал для фондів природничих музеїв, як це робила, напри-
клад, «Асканія-Нова». Також нам не відомо, чи були кудись централізовано пе-
редані фонди музею самого Заповідника після його ліквідації. Проте відомо, що в 
Національному природничому музеї зберігаються збори, зроблені в Заповіднику в 
1927-1930 роках М. Шарлеманем166, П. Бауманом167, О. Кришталем168, О. Брауне-
ром169, а також збори без зазначення автора170. Збори, зроблені в заповіднику відо-
мим зоологом О. О. Браунером відкривають нам цілий пласт запитань, на які ми не 
маємо відповіді. На превеликий жаль, жодної інформації про візити О. Браунера 

166 Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758). № 1073.* М. Украина, Киевская обл., р-н г. Киев, Конча-Заспа. 
12.1927. Шарлемань Н. В. Череп. (Млекопитающие. Вып. 3. Хищные, Зайцеобразные (допо-
лнение) / Шевченко Л. С. Киев : Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2007. 80 с. (Каталог коллекций 
зоологического музея ННПМ НАН Украины); Microtus arvalis (Pallas, 1778): №4526, г. Киев, Кон-
ча-Заспа; 4.03.1931, Шарлемань Н. В. 

167 Sylvaemus sylvaticus (Linnaeus, 1758). №795 S. Украина, Киевская обл., окр.г. Киев, Конча-За-
спа. 12.1930. Бауман П. И., шкурка, череп (Млекопитающие. Вып. 1. Мышевидные – Muridae / 
Шевченко Л. С., Золотухина С. И. Киев : Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2002. 218 с. (Каталог 
коллекций зоологического музея ННПМ НАН Украины); Microtus arvalis (Pallas, 1778): №4514- 
4525, г. Киев, Конча-Заспа; 12.1930, Бауман П. И., шкурка; 4507-4509, г. Киев, Конча-Заспа; 
01.1931, Бауман П. И., шкурка.

168 Musmusculus (Linnaeus, 1758): №1144, г. Киев, Конча-Заспа,29.11.1930, Крышталь А. Ф. Спир-
товая фиксация.

169  Sylvaemus sylvaticus (Linnaeus, 1758). №448.F. Украина, Киевская обл., окр.г. Киев, Конча-
Заспа. 29.11.1930 Браунер А. А. Спиртовая фиксация; №449.M. Там само; №450. S. Там само; 
Rattus norvegicus (Berkenhout, 1759). (Млекопитающие. Вып. 1. Мышевидные – Muridae / Шев-
ченко Л. С., Золотухина С. И. Киев : Зоомузей ННПМ НАН Украины, 2002. 218 с. (Каталог кол-
лекций зоологического музея ННПМ НАН Украины).

170 Vespertilio murinus (Linnaeus, 1758): №725-729, г. Киев, Конча-Заспа, 4.07.1930. Спиртовая 
фиксация.

На фото: науковці Заповідника за роботою (1928); кадри з фільму «Конча-Заспа» (1930)
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до Заповідника, як і інших відомих некиївських науковців (окрім С. І. Медвєдєва та 
В. В. Станчинського), ми не маємо. Утім, припускаємо, що частина фондів до нашо-
го часу втрачена, оскільки в сучасних каталогах фондів Національного природ-
ничого музею відсутні матеріали, згадані як одиниці зберігання «колекції 
зоологічного музею ВУАН» в статті-огляді колекції 1933 року171.

Заповідник «Дніпрової пійми»... Можливо, найважливіше, що нам вдало-
ся з’ясувати під час підготовки цієї книжки – науковці, що працювали в Заповід-
нику «Конча-Заспа», прагнули зробити його центром вивчення фауни в умовах 
весняного водопілля. Навесні вони відмічали щоденні показники рівня води та 
поведінку тварин при її зміні172. На чолі з Д. Белінгом з 1928 року проводились 
екологічні дослідження рибного населення, наприклад, терміни перебуван-
ня молоді риби в нерестових водоймах та розселення за їх межі: «При вивченні 
рибного населення озера Заспа нас передусім цікавило питання про вплив вес-
няного розливу на постійність його складу. Нам було цікаво встановити, чи 
залишається в озері риба, що жила тут протягом певного року, так само 
і на наступний рік, чи ж вона покидає його під час розливу навесні»173. У своїх 
публікаціях Д. Белінг взагалі називав весняні розливи річки заплавою «умовами 
існування рибного населення»174.

Знаючи про прагнення науковців Заповідника вивчати екологічні особливості 
видів в умовах водопілля, дійсно стає зрозумілішим, для чого 1929 року «Конча-
Заспу» перевели в категорію «комплексного заповідника» й назвали не «дер-
жавним рибними заповідником», як було раніше, а «заповідником Дніпрової 
пійми». Це також проливає світло на те, що Заповідник офіційно співпрацював 
з науковими установами, хай і віддаленими, проте такими, що базувались на р. 
Волзі в РСФСР, де також відбувались колосальні весняні повені й, вірогідно, 
велись схожі дослідження. Утім, серія концептуальних праць саме на тему водо-
пілля була опублікована лише О. П. Кришталем (аж у 1950-х роках)175.

171 Шарлемань М. Матеріали до фауни ссавців Київщини. Ссавці заповідника Конча-Заспа та його 
району. Збірник праць Зоол. муз. АН УРСР, 1933. №12. С. 57-64.

172 Шарлемань, М. Матерiали до орнiтологiї Державного заповiдника «Конча-Заспа». Збiрник 
праць Зоологiчного музею,1930. №:8. С. 47-98.

173 Беллинг Д. Е. Опыт мечения рыбы в заповеднике «Конча-Заспа». Труды Четвертого Всесоюз-
ного съезда зоологов, анатомов и гистологов в Киеве, 6-12 мая, 1930 г. / И. И. Шмальгаузен. 
Киев; Харьков: ГОСМЕДИЗДАТ УССР, 1931. С.155-156.

174 Белінг Д. Про роботу деяких Іхтіологічних та Рибогосподарчих установ України. Продукційні 
сили України, 1929. №1. С.40-42.

175 Крышталь О. П. К изучению динамики энтомофауны почв и подстилки в связи с половодьем в ус-
ловиях долины среднего течения р. Днепра.Зоологический журнал,1955. Т. 34, вып. 1. С. 120-139.
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Туристична та екскурсійна робота. З директором Заповідника підтри-
мував зв’язок М. Грушевський і навіть відвідував М. Шарлеманя в Заповіднику 
«Конча-Заспа» в середині 1920-х176. 1927-го Шарлемань з Грушевським, у 
рамках праці Наукового товариства ім. Шевченка, організовували екскурсії 
Дніпром на моторному човні, що завершувалась відвідинами Заповідника. 

Голова Наукового товариства ім. Шевченка у Львові акад. К. Й. Студинський 
задокументував одну з таких екскурсій в газеті «Діло»: «В неділю, дня 22 травня 
відбули ми прегарну прогульну Дніпром на моторовім човні. Брали в ній участь 
окрім мене акад. Грушевський з донькою, п. Савченко, п. Жуківська і проф. Шар-
лемань з дружиною. Зразу не поталанило нам. Бензина, змішана з водою, за-
нечистила резервуар і мотор не хотів функціонувати. Майже дві години пере-
були ми в пристані на сонці і чекали на очищення резервуара. Коли ж ця робота 
виявилася безнадійною, взято нове моторове човно і ним вибралися ми в доро-
гу. Доїздимо до ланцюхового моста, який в р. 1920 знищили польські війська та 
його відбудувала радянська влада коштом міліона і двісті тисяч карбованців і 
(600 тисяч долярів). Трубою даємо знати сторожі моста про наш переїзд. Так 
само їдемо попід два мости і приглядаємося чудовій панорамі Лаври і тих гір, 
на яких побудована часть Київа. Розкіш, велика розкіш для ока і серця і душі! 
Їдемо майже дві години до місцевості Заспа, де є державна стація для плекан-
ня риби. Як відомо, Дніпро не бува ніколи сильно зариблений, а в часі війни та 
голодових років рибу виловлено. Тому рішився уряд берегти її перед дальшим 
винищуванням. Стації приділено около 600 десятин води і ліса. Її директором 
став саме проф. Шарлемань. Станція стацією, а люди людьми! Саме лежать 
перед домом на острівцях. Йдуть жарти в часі нашої їзди по Дніпрі, дотепку-
ємо серед обильного снідання, про яке подбали пані, навізши провіянтів на двічі 
стільки осіб, як нас було. Пємо чай із величезного самовара, приладженого на 
стації, а потім сідаємо знову на моторове човно та їдемо на озеро Кончу, де 
впиваємося чаром розкішної, чудової природи, не використаної досі ніким для 
прегарних прогульок, для побудови домів випочинку для тих людей, що його 
дійсно потребують. Та пождім, прийде й на те час! В годині четвертій їдемо 
з поворотом, бо треба буде плисти против води щонайменше чотири години, 
а вдобавку по заході сонця не вільно вертати попід моста. Та мотор відмов-
ляє зразу послуху. Пересідаємо на велике стрічне моторове судно, а коли наш 
мотор затарахкотів, вертаємо до нашого човна і ним їдемо до Київа. Акад. 
Грушевський хвилюється, бо на годину восьму заплоноване засідання одної із 
комісій, на котрій має читати свого працю чоловік, що нарочно приїде до Киї-
ва. Хоча човно не мало по дорозі ні якої пригоди, ми добилися до Київа щойно по 

176 Там само.
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годині девятій. Солідарні члени комісії вичікували свого провідника. Засіданя по-
кінчилося перед північю».177

Незважаючи на порівняно непросту логістику відвідування Заповідника 
(близько 20 кілометрів треба було пливти човном з Києва), він мав значну по-
пулярність серед киян. Лише 1927 року його відвідало понад 500 екскурсантів 
(переважно науковці, художники та видатні постаті)178.

Екскурсії проводились раз на 5 діб (5, 10, 15, 20, 25 та 30 числа кожного мі-
сяця) не більш як 2-ма моточовнами одразу, щоб загальна кількість екскурсан-
тів не перебільшувала 100 осіб в один день. Перепустки в Заповідник видавали 
в Укртурі, повідомляючи кожного разу адміністрацію Заповідника про склад 
екскурсантів (підприємство, вік та ін.), час виїзду тощо. Перепустки на корот-
кочасне перебування (до 3-х днів) у Заповіднику невеличких екскурсійних груп, 
що подорожують Дніпром, видавав на місці асистент Заповідника, на перебу-
вання понад три доби – адміністрація Заповідника. «Моточовни з екскурсан-
тами прямували Дніпром, під’їжджаючи до заповідника знизу від Домаського 
завалу, зупинялися коло протокои Бистрика, звідки екскурсанти далі йшли 
пішки до оз. Кончі. Групи, що бажали оглянути Науково-Дослідну Станцію, 
повинні були під’їздити до Заспянського рівчака, а звідтіля йти до станції 
пішки (якщо мали окремий дозвіл)»179. Загалом відвідування Заповідника 
керувалось затвердженими правилами, порушення яких позбавляло права 
відвідувати Заповідник і тягло адміністративну відповідальність180. 

Важко сказати, чи туристична популяризація для Заповідника була більше ко-
рисною чи шкідливою. Відомо, що з кінця 1920-х, коли в Заповіднику стала працю-
вати екскурсійна робота, його розглядали в своїх інтересах не лише господарські й 

177 Студинський К. З побуту на радянській Україні: 111. Засідання історичної секції. Праця «Науко-
вого Товариства ім. Шевченка». Діло, 1927. №160 (22.07.1927). Шп.2.

178 Шарлемань, М. Державний заповідник «Конча-Заспа» та досвідна рибна станція при ньому. 
Вісник природознавства, 1928. №:1. С.52-53.

179 Шарлемань М. Заповiдник «Конча-Заспа». К., 1932. 30 с.
180 З правил відвідування Заповідника ще варто згадати таке:

- На чолі кожної екскурсії повинен бути керівник від Укртуру, він дає пояснення екскурсантам, 
стежить та відповідає за додержання правил відвідування екскурсантами заповідника.

- Екскурсантам забороняються на території заповідника: ходити по траві, ламати або 
рубати дерева та чагарники, збирати квіти, ловити рибу, стріляти птахів, збирати 
яйця тощо, розкладати багаття, ставити без дозволу намети, будувати курені, роз-
копувати землю, купатися в озерах, прати білизну, залишати після себе будь-яку по-
кидь, (папір, бляшанки з-під консервів тощо).

- На території заповідника забороняються екскурсантам мати при собі мисливську 
зброю, різне рибальське знаряддя, собак та спиртні напої. Так само забороняються гра-
ти духовим оркестром (Шарлемань, М. Заповiдник «Конча-Заспа». К., 1932. 30 с.).
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наукові організації, але й також різні організації туристично-рекреакційного спря-
мування. Наприклад, ще 1929 року обговорювався варіант створення тут курорту. 
1929 року доктор С. Хайкіс181 писав про Заповідник у своїй книжці «Окрестности 
Киева как климатический курорт», що була видана Туристичним бюро Київського 
окрздраву: «Одно из наиболее красивих, хотя и наименее еще известной 
широким массам окрестностей Киева является местность именуемая «Конча-
Заспа». Здесь на площади, идущей от озера Конча до озера Заспи, тянется 
заповедник Наркомзема, имеющий заданием – охрану дичи и рыбних 
рассадников. Озеро Конча лежит у правого берега Днепра. На высоком берегу 
Кончи растет большой сосновий лес, входящий в состав Трипольского участка 
Сталинского лесничества. Эта местность, благодаря высокому положенню и 
сосновым насаждениям при близости красивого большого озера, тоже 
представляет собою большую ценность... Таким образом и Конча-Заспа не 
может не войти в планы Киевского Курортного Бюро, какое поставило себе 
целью лучшие и наиболее красивые и здоровые окрестности Киева раньше или 
позже превратить в климатические станции общеукраинского значения».182 
Ідентичні ідеї активно пропагувались у популярних журналах «Всесвіт», «Глобус» 
тощо183.
     Публікації та відеоматеріали про Заповідник. За час існування Заповідника 
про нього було видано 2 книжки 1928 та 1932 року184 (обидві за авторства М. В. 
Шарлеманя), а також поштова листівка із зображенням протоки «Бистрик»185. Не 
менш важливою була робота з популяризації «Конча-Заспи» для місцевого 
населення. Для жителів сіл Віта Литовська (нині – Чапаєвка), Хотів, Лісники та 
Підгірці, чиї сіножаті прилягали до Заповідника, Заповідник влаштовував 
лекції186. Також проводились екскурсії в Заповідник Дніпром для журналістів та 
науковців187.  У садибі Заповідника було упорядковано  музей  місцевої  природи 

181 Київ як екологічна система: природа-людина-виробництво-екологія / В. В. Стецюк [та ін.]; наук.
ред. П. Шищенко [та ін.]; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Всеукраїнська еко-
логічна ліга. К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2001. 315 с.

182 Хайкіс С. Окрестности Киева как климатический курорт. К., 1929. 28 с.
183 Альперович В. Лісові курорти. Всесвіт, 1929. №16 (21.04.1929). С. 17.

Хайкіс С. Київ-курорт. Глобус, 1929. №11 (01.06.1929). С.9.
Хайкіс С. Сонце, весна, вода. Глобус, 1930. №10 (01.06.1930). С.10.

184 Шарлемань М. Державний заповiдник «Конча-Заспа». Київ, 1929. 16 с.; Шарлемань М. Запо-
відник «Конча-Заспа». Харків: ДВОУ, 1932. 30 с.

185 ІР НБУ. Ф.49. Спр 1167.
186 Звіт про діяльність Українського комітету охорони пам’яток природи за реченець від 12 лютого 

1928 р. по 1 квітня 1929 р. ЦДАВО України. Ф.166. Оп.6. Спр.9388. Арк.35
187 Студницький К. З побуту на Радянській Україні. ІІІ. Засідання історичної секції. Праця Наукового 

Товариства ім. Шевченка. Прогульна. Діло. №160. 22.07.1927. Шп. 2.
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(упорядкував К. Діхтяр) та бібліотеку (упорядкував її М. Овчинник). Бібліотека міс-
тила понад 500 книжок з іхтіології, гідробіології та охорони природи188.

1928 року в «Конча-Заспі» знімався чотирисерійний189 документальний кі-
нофільм УФКУ190, що згодом демонструвався навіть на ігровому екрані (у тому 
числі, 5 місяців поспіль у Ленінграді)191 і став першим документальним фільмом 
про охорону природи в УРСР (та  СРСР). Режисером фільму був документаліст та
художник  Володимир  Заноза192.  Крім краєвидів природи, фільм демонстрував 
науковців науково-дослідної станції Заповідника за роботою. Фільм вразив на-
уковців у Ленінграді (Санкт-Петербурзі), який на той час вже був одним з найпо-
тужніших радянських центрів розвитку науки.

188 Шарлемань, М. Державний заповідник «Конча-Заспа». Збірник праць Державного рибного 
заповідника «Конча-Заспа»,1928. Т.1. С.11-24.

189 Шарлемань Н. Госудаpственный заповедник «Конча-Заспа». Пpиpода и социалистическое 
хозяйство,1931.T.: ІV, № :1/3. С. 20-23.

190 Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (1896–1939). 
Київ : Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного, 2009. С.49.

191 Шарлемань Н. В. Природа и люди Киевской Руси. Воспоминания. Автобиографии. Переписка / 
Н. В. Шарлемань; Сост., авт. предисл. и коммент. Василий Ульяновский. К. : Издательский дом 
«Антиквар», 2015. 1136 с.

192 Миславський В. Н. Становлення виробництва культурфільмів в Україні протягом 1922-1930-х 
років / В. Н. Миславський. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайков-
ського. – 2018. – № 1. – С. 140-155.

Обкладинка та титульна сторінка книги Шарлемань, М. Заповiдник «Конча-Заспа». 
К., 1932. 30 с.
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1931 року «Київська кінофабрика Українфільму» випустила фільм М. В. Шарле-
маня та П. О. Єзерського193 «Бобер на Україні»194, який також був відзнятий у Запо-
віднику «Конча-Заспа»195 (відомо і про участь М. В. Шарлеманя у зйомках інших 
фільмів196). У фільмі було показано поновлення поселення бобрів, краєвиди річок 
північної частини України, озеро Конча, а також подано зоологічний нарис про по-
ширення бобрів в Україні. Примірник фільму зберігається за №12094 в Центрально-
му державному кінофотофоноархіві України ім. Г. С. Пшеничного. Про зйомки філь-
му дещо дізнаємось від самого М. Шарлеманя: перші кадри знімалися, очевидно, 
в околицях с. Брагинка197, неподалік м. Чорнобиля, куди він організовував експе-

193 Про Петра Олексійовича Єзерського (Ізерського) зараз збереглося небагато інформації. Нам 
не відомі навіть роки його життя. Д. Є. Белінг вказував його 1915 року як студента-природ-
ника. У 1923 році він був секретарем Бюра Рибознавства (ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). 
Спр.1. Арк.128); у 1928 – оператор Київської кінофабрики (Шарлемань, М. Спроба поновити 
в Заповіднику «Конча-Заспа» бобра. Український мисливець та рибалка, 1931. №:5/6. С. 7-9), 
а також працівник Заповідника. Є припущення, що всі фото, використані нами у додатках, - 
його авторства.

194 Кінолітопис. Анотований каталог кіножурналів, документальних фільмів і кіносюжетів (1896–1939). – 
Київ : Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного, 2009. С. 126.

195 М. Шарлемань згадував і про інші фільми, про які нам тепер немає інформації: «Заповідникові 
Конча-Заспа присвячено окремий фільм ВУФКУ (тепер Укрфільмтрест), випущений 1927 р., та 
кілька дрібних хронікальних фільмів» (Шарлемань, М. Заповiдник «Конча-Заспа». К., 1932. 30 с.).

196 З газетних публікацій (Ц.Солодар. Бойовий етап. Кіно, 1931. №9 (15.05.1931). С. 13), стало ві-
домо що 1930 року М. Шарлемань залучався до підготовки фільму «Рибальство», що пізніше 
був засуджений за привнесену в нього Шарлеманем «цілковиту аполітичність»

197 Населеного пункту з такою назвою не існує зараз або в переліках відселених сіл. Натомість 
існує на р. Брагинка, що протікає у Гомельській області Білорусі та у Київській в Україні і 
впадає до р. Прип’ять неподалік Чорнобиля, біля колишнього с. Ладижинці. До речі, на 02:08-
02:12 хвилині фільму «Бобер на Україні» демонструється карта поширення бобра на Україні, 
де зображена р. Брагинка із вказаним на ній поселенням звірів. Враховуючи розміщення по-

На фото: опудала птахів у музеї Заповідника (1928); 
кадри з фільму «Конча-Заспа» (1930).
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дицію з дослідження невеликої колонії бобрів. До участі в експедиції були залучені 
П. Єзерський, його дружина М. Ю. Єзерська, а також М. М. Растропович. Після по-
вернення з обстеження учасники подолали на човні 120 км від Чорнобиля до Києва 
під дощем198. Зйомки в самому Заповіднику М. В. Шарлемань згадував так: «Лише 
в вересні 1930 року Київська спілка мисливців та рибалок запропонувала заказни-
кові випустити пару бобрів, що їх було виловлено з р. Тетерева в зв’язку з меліо-
ративними роботами. Заказник на цю пропозицію пристав і 13 вересня перевезли 
і випустили на Кончі бобрів в тому місці, де була колись їхня колонія. Момент ви-
пуску зафільмував оператор київської кінофабрики П. Єзерський. Випустили бобрів 
на високому правому березі Кончі і звідтіля вони перейшли на низький беріг у густі 
вербові хащі. Дуже швидко бобри освоїлися з місцевістю і почали гризти вербу. 
Сторожі заказника довгий час не могли звикнути до тих звуків, що чутно, коли 
бобер гризе дерево»199. На превеликий жаль, були суттєві причини боятись за збе-
реження бобрів, адже природну їх популяцію на озерах Заповідника не так давно 
винищили місцеві жителі, в тому числі й лісова сторожа Вітяно-Трипільського ліс-
ництва, частину якого було включено до Заповідника. Щодо цього М. Шарлемань 
писав 1931 року: «Ще й тепер працює в лісництві лісник Деркач, який похваляєть-
ся, що це він переловив пастками на Кончі всіх бобрів»200.

П. Єзерський також долучався до вивчення бобрів, а ще до екологічних до-
сліджень фауни в умовах весняного водопілля201. Планувалось поновити по-
пуляцію бобрів, але через водопілля й відсутність дрібних проток, на яких мож-
на було б споруджувати боброві гаті, від масштабного розведення цього виду в 
Заповіднику відмовились202. 

мітки на карті, конфігурації річки та розміщення населених пунктів Київщини, станом на 
1930 рік місцем проведення експедиції могло бути лише саме с. Ладижинці.

198 Шарлемань Николай Васильевич. Воспоминания. 1968-1970. ІР НБУ. Ф. 49. №4/2. Рукой Г. К. 
Голдина, А. А. Бевзо и машинопись.

199 Шарлемань М. Спроба поновити в заказникові «Конча-Заспа» бобра. Український мисливець 
та рибалка, 1931. №5/6. С. 7-9.

200 Там само.
201 Вивчення тварин в умовах весняного водопілля мало стати свого роду специфікацією Запо-

відника. М. Шарлемань та П. Єзерський вивчали поведінку бобрів під час повені (Шарлемань, 
М. Спроба поновити в Заповіднику «Конча-Заспа» бобра. Український мисливець та рибалка, 
1931. №:5/6. С. 7-9), О. П. Кришталь – ефективність розмноження комах після повені (Кри-
шталь О. П. До вивчення фауни луків долини Дніпра. Збірник праць Середньодніпровського 
державного заповідника. Київ-Полтава, 1939. №1. С. 132-170; Крышталь О. П. К изучению ди-
намики энтомофауны почв и подстилки в связи с половодьем в условиях долины среднего 
течения р. Днепра. Зоологический журнал, 1955. Т. 34, вып. 1. С. 120-139.).

202 Шарлемань, М. Спроба поновити в Заповіднику «Конча-Заспа» бобра. Український мисливець 
та рибалка, 1931. №:5/6. С. 7-9.
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Крах ідеального заповідника
1929

Занепад роботи Заповідника «Конча-Заспа» розпочався майже одразу після 
того, як відбувся злет. Умовно можемо вважати, що налагодити роботу Запо-
відника вдалось у 1926-1928 роках. Але вже з 1929 року на заміну розквіту при-
йшло руйнування. Перші його відлуння можна простежити ще 1928 року, коли 
була заснована ювілейна комісія до святкування 10-річного ювілею ВУАН, до 
якого планувалось залучення Заповідника. Згідно з опублікованим «попереднім 
проектом схематичного плану святкування юбілею ВУАН», урочисті заходи мали 
відбутися з 18 до 23 червня 1930 р203. На кожен день було розписано: прийом 
гостей і банкет у президента ВУАН, огляд академічних установ, участь в урочис-
тих зборах, прийом в окрвиконкомі, екскурсії Києвом, спектакль в оперному те-
атрі тощо. Проектом плану також передбачалося відвідування Заповідника 
«Конча-Заспа»204. Після неочікуваної смерті президента ВУАН Д. К. Заболотного 
15 грудня 1929 р., вплив НКО УСРР на підготовку ювілейних заходів посилився. 
З різних причин проведення заходу ще кілька разів відтерміновувалося. Апарат 
ВУАН пережив «чистку», у результаті чого роботи з підготовки ювілею були 
повністю зупинені. 22 березня 1931 р. ЦК КП(б)У в контексті розгляду «справи 
Українського національного центру» – осередку діяльності академіка М. С. Гру-
шевського – офіційно скасував відзначення ювілею Академії205.

Тиск безпосередньо на Заповідник розпочався, вірогідно, у 1929 році, що 
можна простежити навіть за газетними публікаціями. У статті «Бесчинства 
немвродов» А. Коротков закидав М. В. Шарлеманю, що в його заповідни-
ку розвелось багато хижаків і відсутній контроль за браконьєрством206. Коли 
М. В. Шарлемань подав у газету статтю-відповідь, редакція «Вечірнього Киє-
ва» висунула йому звинувачення в безладі на території заповідника в редак-
ційному постскриптумі після статті207. Не дивно, що в таких умовах уже 1 січня 

203 Байкєніч Д. Десятирічний ювілей ВУАН: підготовка та втілення (1928–1931 рр.). Український 
історичний журнал, 2018. №6. С.73.

204 Полонська-Василенко Н. Д. Українська академія наук: Нарис історії. С.76.
205 Байкєніч Д. Десятирічний ювілей ВУАН: підготовка та втілення (1928–1931 рр.). Український 

історичний журнал, 2018. №6. С.73.
206 Коротков А. Бесчинства немвродов. Вечерний Киев, 1929, 7 августа. №:180 (754).
207 Шарлемань Н. Письмо в редакцию. Вечерний Киев, 1929, 12 августа. №184 (758).



55КРАХ ІДЕАЛьНОГО ЗАПОВІДНИКА

1931 року  М. В. Шарлемань полишив посаду директора Заповідника  «Конча-
Заспа»208, хоча й лишався на посаді заступника209. 

З цього часу в природоохоронців суттєво обмежились можливості пу-
блікації хронік і проблемних статей. Основною платформою для статей про 
життя заповідника відтоді стало видання ВУСМР «Український мисливець та 
рибалка»210. Поодинокі статті регулярно виходили також в інших наукових 
виданнях та за кордоном.

1930
У березні 1930 року, після звільнення М. В. Шарлеманя, Рибну станцію все 

ж відділили від Заповідника в окрему установу, якій врешті підпорядкува-
ли сам Заповідник211. Менш як за півроку Станція була передана Рибресту 
Наркомату торгівлі, обставини чого описані Л. Чорною212: «Заповідник «Кон-
ча-Заспа» залишився у віданні НКЗС разом з територією та майном, що 
стосується функцій заповідника по охороні та вивченню природи, а Рибна 
станція була передана Рибтресту Наркомату торгівлі»213. Нижче розтлу-
мачимо, що ми знаємо про ці події, детальніше.

Комісія, створена для розмежування Заповідника і Станції, здійснила об-
стеження 28 серпня 1930 року й у результаті констатувала, що «внаслідок своєї 
роботи заповідник набув певного авторитету як в Союзі так і за кордоном. 
Доповідь про нього ставилася на Міжнародному конгресі по охороні природи 
(Люксембург 1925, Брюсселі 1928), на Всесоюзних з’їздах III та IV, Всесоюзно-
му з’їзді зоологів, анатомів та  гістологів,  на  Міжнародному  з’їзді  зоологів 

208 Чорна Л. Із втраченого : заповідник «Конча-Заспа». Заповідна справ в Україні, 2004. Т. 10. №1-2. 
С. 100-104.

209 Абрамов В., Короткий Й. До питання боротьби з придухою в Державному заповіднику Конча-
Заспа. Журнал біо-зоологічного Циклу. Природничо-технічний відділ / ВУАН, 1931. С. 89-92. 

210 Шарлемань, М. З життя Державного заповідника «Конча-Заспа»  в 1928 р.  Український мисливець 
та рибалка. 1929. №: 1.С. 13-17; Шарлемань, М. З життя заповідника «Конча-Заспа» в 1927 р. Там 
само. 1928. №:1. С. 17-22; Шарлемань, М. З життя Державного заповідника «Конча-Заспа» в 1928 
р. Там само. 1929. №: 1. С. 13-17; Шарлемань М. Організація рибного заводу в Державному 
рибному заповіднику Конча-Заспа.Там само, 1929. №4. С. 45-48; Шарлемань М. З життя 
Державного заповідника «Конча-Заспа» в 1929. Там само. 1930. №: 9/10; Шарлемань, М. Придуха 
в Київському районі басейна Дніпра в 1931 р. та боротьба з нею в заказникові «Конча-Заспа». Там 
само, 1931. С. 24; Шарлемань, М. Спроба поновити в Заповіднику «Конча-Заспа» бобра. Там само, 
1931. №:5/6. С. 7-9; Шарлемань М. Цікаві знахідки окільчених птахів. Там само. 1931. № 2-3.

211 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.2. Арк. 304.
212 Чорна Л. Із втраченого : заповідник «Конча-Заспа». Заповідна справ в Україні, 2004. Т. 10. №1-2. 

С. 100-104.
213 ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 11. Спр. 2. Арк. 98.
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(в Римі)214, в наукових центрах (ВУАН, СГНК), керівних установах... Результати 
наукової праці заповідника надруковано в 1-числі «Збірника праць». Низку роз-
відок надруковано в виданнях СРСР та за кордоном»215.

18 вересня 1930 року відбулося засідання Бюро Українського комітету охорони 
пам’яток природи (протокол № 22), на якому розглядали питання «Про реорга-
нізацію НКЗС Державного заповідника Дніпрової заплави «Конча-Заспа»216. Був 
підготований проект Постанови РНК УРСР «Про створення Державного заповід-
ника Дніпрової заплави «Конча-Заспа»217. Також створено проект Постанови Ради 
Народних Комісарів УСРР «Про утворення Державного заповідника Дніпрової За-
плави «Конча-Заспа»218. Пояснювальна записка до штату Заповідника визначала 
його завдання: «Охороняти та вивчати природу заплави середньої течії Дніпра 
та його району, відновлення старої фавни цієї частини Дніпра та аклі-
матизація та штучне розведення корисної для народного господарства тва-
рин та рослин. Практична робота по зоологічному відділу заповідника буде 
полягати у розробці методів та способів захисту корисних для с/г птиць, яких 
нараховують у заповіднику до 260 видів, робота по звіроводству та генетиці 
диких тварин (бобер, вивірка тощо), яких на Україні і в Союзі молнієносно 
зменшується завдяки винищуванню та деяких, ще не з’ясованих причин. По 
лінії геоботанічних досліджень цікаві досліди на культурі дикого рижу та 
інших рослин, а також дослідження в справі усихання корита Дніпра та ін».219

214 Мається на увазі IV Конгрес лімнологів (Рим, жовтень 1924). «В працях IV Конгресу брали 
участь представники 21 головніших держав Європи та Азії. СРСР мав на Конгресі 14 деле-
гатів, а серед них – два з України – проф. Д. Белінг (Завід. Гідро-біологічної Дніпрової 
Станції УАН) та проф. Свиренко (Одеса).

З доповідей делегатів СРСР, що їх заслухав конгрес, деякі були наслідком визначних дослід-
ницьких праць на терені нашого Союзу. З них треба відзначити повідомлення ленінградського 
зоолога, проф. Верещагіна, про дуже цікаві досліди такого важливого водоймища, як озера Бай-
кал, та повідомлення проф. Перфільєва (Ленінград) про велику дослідчу роботу на озерах далекої 
півночі РСФСР. Доповіді українських делегатів були присвячені наслідкам наукових дослідів життя 
Південного Бугу та Дніпра – цих головніших річок України Зокрема, була зроблена доповідь про 
дослідження життя порожистої частини Дніпра, що їх проваджено з участю співробітників 
Дніпрової Біо-станції УАН, рибної станції «Конча–Заспа» та Одеського Ботанічного Саду» ([б/а] 
IV Всесвітній Конгрес Лімнологів. Вісник природознавства, 1927. №3. С.213).

215 ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 11. Спр. 1292. Арк. 54-55 зв.
216 На той час у віданні НКЗС перебували заповідники «Чаплі» (Асканія-Нова), Державні Надмор-

ські та Піскові заповідники і заповідник «Конча-Заспа» (Доклад проф. Г. Аверина.Труды 1-го 
Всероссийского съезда по охране природы. Всеросс. О-во охраны природы. М., 1930. С.47).

217 ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 11. Спр. 1259. Арк. 58; [б/а] Робота державного Заповідника  
С.-Г.Н.К.У. «Конча- Заспа» в 1925/26 році. Вісник Сільськогосподарської науки, 1927. №1. С.67.

218 ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 11. Спр. 1292. Арк. 26.
219 ЦДАВО України. Ф. 27. Оп. 11. Спр. 1444. Арк. 69.
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Після згаданої вище перевірки Заповідника міжвідомчою комісією Наркомзе-
му і Наркомторгу, за наказом НКЗС, Заповідник не лише самостійно проводив 
дослідницьку роботу, але й став базою для наукової роботи низки інститутів 
(Інститут риборозведення вивчав практики риборозведення, Інститут приклад-
ної ботаніки – лікарські рослини, Бактеріологічний інститут – малярійних кома-
рів, Інститут водного господарства – хімізм води та її якість, лабораторія служби 
обліку шкідників – біологію гризунів, а Мікробіологічний інститут – бактерій ра-
йону заповідника220). Причиною цьому був швидше не прогрес, а навпаки – 
деградація наукового колективу. Поділ штату між Станцією і Заповідником при-
звів до відтоку наукових кадрів із Заповідника. За інформацією Л. Чорної, на за-
сіданні Агроосередку наукових установ НКЗС в Києві 1 грудня 1930 р. М. Шарле-
мань, аналізуючи події 1930 року, з сумом підкреслював: «від заповідника віді-
йшли при розділі всі фахівці й весь апарат за винятком директора, що вод-
ночас проводить роботу по зоології, препаратора, лаборанта та варти»221.

Крім того, новими проблемами стало те, що з початку 1929 року Заповіднико-
ві довелось ставити собі не лише природоохоронні, а й господарські завдання. Зі 
статті в часописі «Український мисливець та рибалка» дізнаємось: «Державному 
заповідникові «Конча-Заспа» життя ставить нове завдання: від пасивної ролі 
в справі збільшення рибних багатств Дніпра, шляхом охорони риби, перейти 
до активного наступу – штучного розпліднення деяких видів риби. На 1928-29 
операційний рік заповідникові на рибницький асигновано з державного бюдже-
ту 8000 крб. та передбачається одержати з місцевого бюджету 13 тисяч 
крб. (від Київського ОВК–10.000.000 та від Шевченківського ОВК–3.000.000), 
а разом 21.000.000»222. Одразу після появи фінансування на риборозведення 
в серпні 1929 Укррадгоспоб’єднання подало до Окрплану клопотання про те, щоб 
їм віддали заповідник, оскільки наче його і не існує223 (щоправда, цей черговий 
закид залишився проігнорованим).

М. Шарлемань розумів можливі негативні наслідки від штучного розведен-
ня риб у природі та одним з перших задумувався над проблемою поширення 
чужорідних видів. Про це також йдеться у його статті: «Справа зариблювання 
річок в нас нова, тому ми, вирішаючи поставлене нам завдання, повинні бути 
дуже обережними. Перше питання, що перед нами повстає, це питання про 

220 Шарлемань Н. Госудаpственный заповедник «Конча-Заспа». Пpиpода и социалистическое хо-
зяйство,1931. T.: ІV, № :1/3. С. 20-23.

221 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк. 13.
222 Шарлемань М. Органiзацiя рибного заводу в державному рибному заповiднику «Конча-Заспа». 

Український мисливець та рибалка, 1929, № 4. С.45-48.
223  ЦДАВО України. Ф.1055.Оп.1.Спр.1381. Арк. 61+зв.
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види риб, яких ми повинні в першу чергу розплодити в горішньому Дніпрі. Рада 
заповідника224 одностайно ухвалила, що головну увагу ми повинні звернути 
на стерлядь (чечугу) (Acipenser ruthenus L.) та коропа (Cyprinus carpio L.). На 
перший час заповідник обмежиться розплідженням тільки цих двох видів 
риби»225. Саме ці два види риб були обрані не випадково і причиною вибору 
було різке зменшення популяцій цих видів у Дніпрі у 1920-х роках. Тож Запо-
відник мав ставити собі мету відновити природні популяції видів, що потерпа-
ли від промислового тиску226.

Передусім така ґрунтовна робота потребувала гарних знань про ті ділянки, 
які рибне населення Дніпра використовує як нерестовища природним чином. 
Для цього Заповідник розробив та розіслав об’єднанням рибалок через ри-
бальські кооперації ОЗВ та ВУСМР анкети. За достовірні відомості про нерес-
товища, після їх перевірки спеціалістами Заповідника, планувалось видавати 
грошову премію.

Наступною проблемою, яку необхідно було вирішити, – це власне заплідне-
на ікра риб, що мала дати старт риборозведенню в Заповіднику. Від керівників 
низки рибних заводів Заповідник дістав згоду на постачання весною 1929 року 
рибному заводові у «Конча-Заспі» певної кількости заплідненої ікри стерляді. 
Фахівці Заповідника розробили власну технологію зберігання та транспорту-
вання заплідненої ікри з російських рибзаводів на р. Волзі. Досвід перевезення 
вантажним вагоном виявився не дуже вдалим і з 100 000 запліднених ікринок 
вдалось випустити лише 2000 особин малька227.

Також планувалось розводити коропа, випускаючи в придатні для нагулу 
місця малька. Лише 1929 року в озера Заповідника було випущено близько 
300000 малька коропа228. Утім, мальки є природною кормовою базою для ба-
гатьох хижих риб. Щоб вирішити цю проблему, планувалось виловити в оз. За-
спі всіх риб-хижаків та відгородити озеро від Дніпра дротяною сіткою (на той 
час воно було поєднане з руслом річки протокою). 1929 року планувалось ви-
пустити в оз. Заспа до 800000 цьоголіток коропа, отриманих від розплідників у 
Києві. Уже восени підрощених мальків мали випустити в основне русло Дніпра. 
У наступні роки передбачалося збільшувати випуски молодого коропа щороку 
на 75000-100000 особин. Для того, щоб випускати малька також в інших части-

224 На превеликий жаль, у нас немає жодних відомостей про склад Ради заповідника.
225  Шарлемань М. Органiзацiя рибного заводу в державному рибному заповiднику «Конча-Заспа». 

Український мисливець та рибалка, 1929, № 4. С.45-48.
226 Шарлемань М. З життя Державного заповідника «Конча-Заспа» в 1929. Український мисли-

вець та рибалка, 1930. №: 9/10.
227 Там само.
228  Там само.
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нах Дніпра, планувалось придбати моторний човен229 та суттєво покращити ма-
теріальне забезпечення Заповідника: «Для того, щоб контролювати наслідки 
практичного риборозпліднення, щоб перевести цілу низку дослідів щодо біології 
та акліматизації згаданих вище риб та намітити нові види серед нашої фав-
ни, що будуть економічно цікаві та здатні до штучного розпліднення, потрібно 
в заповідникові мати спеціяльну іхтіологічну лабораторію. Тої площі будинків, 
що її має тепер заповідник, вже не вистачає для тих робіт, що їх провадить 
заповідник. Зовсім бракує приміщення для житла спеціялістів. Пам’ятаючи й 
те, що в недалекому майбутньому рибному заводові в заповіднику доведеться 
стати за центр дослідної рибницької справи, що йому доведеться мати при-
тулок і для екскурсантів і для стажорів то-що, не можна не визнати, що для 
переведення нових робіт заповідникові треба збудувати ще один невеликий 
одноповерховий будинок (прибл. 20×15 метрів), що в ньому містилася б лабора-
торія, невеликий музей то-що»230.

Дослідження рибного населення і розведення риби на той час було більш 
ніж важливим завданням, адже в ці роки завершувалось спорудження 
Дніпрельстану (збудовано в 1927-1932 рр.) і природно очікувалось зменшення 
чисельності багатьох видів риб231. Про це 1929 року доповідав представник 
Станції Середа в Москві, на нараді в справах рибного господарства232. У наступні 

229 Шарлемань М. Органiзацiя рибного заводу в державному рибному заповiднику «Конча-Заспа», 
Український мисливець та рибалка, 1929. № 4. С.45-48.

230 Там само.
231 Белінг Д. Нарада в Москві в справах рибного господарства. Продукційні сили України, 1929. 

№2. С.34.
232 Там само.

Загальний вигляд досвідно-наукової станції Заповідника, видно будівництво рибо-
розплідного заводу (1929). Джерело: Всесвіт, 1930. №5 (15.02.1930). С.18.



60 Державний заповіДник Дніпрової пійми «конча-заспа»

роки Рибна станція навіть почала практикувати штучне запліднення риби, в чому 
її працівникам допомагали практиканти, відряджені з «Рибспілки»233. 

Події 1930 року виявились найстрімкішими за всю історію Заповідника. 
Збільшення ролі Заповідника у вивченні рибного населення вкотре спровокувало 
спроби реорганізації на користь Рибної станції. 16 березня 1930 року Заповідник 
був об’єднаний з Дослідною станцією рибництва (Рибною станцією)234, а 29 квіт-
ня 1930 наказом Наркомзему №149/2837 Заповідник і зовсім передали до скла-
ду Досвідної станції рибництва235. Далі Заповідник числився як рибогоспо-
дарська установа. Досить скоро, на виконання Постанови Раднаркому УРСР від 
2 липня 1930 року (прот. №12/674236), Заповідник підпав під передачу до 
Наркомторгу разом з іншими рибогосподарськими установами. 

Це стало невеликим щасливим випадком, адже посадові обов’язки праців-
ників Заповідника аж ніяк не вкладалися в завдання Наркомторгу й перебування 
Заповідника в його структурі дійсно виглядало нелогічно. Завдяки цьому спіль-
ним наказом Наркомзему та Наркомторгу №219/2907-1289 від 9 липня 1930 року 
установи розділили й лише Станція перейшла до відання Рибтресту Наркомтор-

233 Заходи державного рибництва на Україні в 1931 році. Шляхи збільшення риби по річках Укра-
їни (за ред. Дир. Інс.-ту риб. госп. В. Мовчана). Київ, 1931. С.38.

234 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.28.
235 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.2. Арк.304.
236 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.28.

Озеро Заспа (1929). Джерело: Всесвіт, 1930. №5 (15.02.1930). С.18.
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гу237. Станція була категорично проти такого наказу Наркомзему та не вико-
нувала його. Така стрімка полярна зміна ситуації відбулась усього за 7 днів, 
проте подробиць на цей час відомо дуже мало. 

До захисту підключились науковці. Принаймні відповідну Постанову видав 
IV Всесоюзний З’їзд зоологів, анатомів і гістологів, що пройшов у травні 1930 року 
в Києві. Припускаємо, що оформлення рішень таких масштабних нарад на той час 
потребувало багато часу, не говорячи вже про листування. Тому спрацювала Поста-
нова З’їзду лише на початку осені. Можна лише дивуватись впливу наукового зі-
брання на ухвалення державних рішень у ті часи. 9 вересня 1930 до НКЗС звернув-
ся Секретаріат Київського Окрвиконкому з проханням згідно з Постановою З’їзду 
залишити заповідник комплексним і у віданні НКЗС238. І дійсно, вже 26 вересня 
1930 НКЗС видав додатковий наказ №337/325-2/85, яким становище Заповідника 
змінили з точністю до навпаки й Дослідницьку станцію Рибництва знову підпо-
рядкували Заповіднику (щоправда без передачі майна), залишивши їх в системі 
НКЗС. Майно до кінця існування Заповідника поділити не вдалось. У приміщенні 
лабораторії Станції виділили два робочі місця для працівників Заповідника. Попри 
індивідуальну думку Станції, навіть голова Київського окрвиконкому Войціхов-
ський (у листі №1116274 від 9 вересня 1930 року) підтримав це рішення239.

Трохи заскладна послідовність подій, як для одного року. Узагальнимо: 16 бе-
резня Заповідник і Станцію поєднали, 29 квітня – визначили головною Станцію, 
а 9 липня передали їх разом до системи Наркомторгу. Але 26 вересня Заповід-
ник і Станцію знову роз’єднали на дві окремі установи, підпорядкувавши 
Станцію Заповідникові. Не дивно, що при такій насиченій хронології багато хто 
з чиновників у Харкові (ба навіть і самі працівники Заповідника) плутались з 
тим, хто і кому був підпорядкований.

Також рішенням від 25 вересня до Заповідника включили квартали 12, 23 
та 27 Вітяно-Трипільського лісництва (157,5 га) та частини кварталів 12, 15 та 
18 (47,6 га), за винятком будівель лісгоспу, що поки тимчасово мали залиша-
тись на тій же території до перенесення їх за межі Заповідника. На цей час цими 
ж приміщеннями користувалась варта Заповідника240. Тут маємо нагадати, що 
за іншими відомостями, ці ж лісові квартали були передані Заповідникові ще 
1924 року, тому зазначене рішення, що повністю дублює аналогічне (6-річної 
давності), дещо спантеличує нас. Можливо, культура виконання рішень нарко-
матів на початку 1920-х була дуже низька й тому доводилось з часом їх повто-

237 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк.447.
238 ЦДАВО України. Ф.27.Оп.11.Спр.1292. Арк.30.
239 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк.45.
240 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.2. Арк.28.
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рювати. Утім, дійсно, Постанова РНК УРСР щодо оголошення Заповідника, що 
додало б йому ваги, так і не відбувалась. Проект такої постанови про утворення 
заповідника241, розроблений в УКОПП, передбачав, що в Заповіднику буде забо-
ронена будь-яка господарча діяльність і що він буде базою для дослідної роботи 
наукових інститутів. Завданнями Заповідника мали бути:

а) охороняти непорушену природу на території Заповідника;
б) провадити систематичне й всебічне дослідження природи на території За-

повідника та його району;
в) відновлювати «стару фауну» середньої течії Дніпрової заплави та аклімати-

зовувати нові види рослин та тварин.
Тут варто визнати, що на 1930 рік інтродукція видів (акліматизація) ще не роз-

глядалась як вагомий фактор негативного впливу на біорізноманіття. Відповідно, 
така діяльність розглядалась як природоохоронна й не потрапляла до списку за-
боронених у Заповіднику господарчих заходів242.

Також у проекті Постанови було зазначено, що Заповідник є науковим 
закладом243.

Наказ по Наркомзему та Наркомторгу УСРР №337/3025-285 від 26 вересня 
1930 року визначив, що «Конча-Заспа» – Комплексний заповідник державного 
значення, створений з метою охорони та вивчення природи. Рибна станція пра-
цює на території Заповідника, для чого їй передається будівля та лабораторне 
майно для вивчення риби. Зарплатня виплачується з коштів НКЗС.

Проте реорганізація та зростаюча напруга між працівниками колись єдиної 
установи поставила ребром питання розподілу майна між Заповідником і Стан-
цією. Згоду на розподіл майна надали науково-досвідний та науково-технічний 
відділи НКЗС244. 

Український комітет охорони пам’яток природи (УКОПП), що діяв з 1926 року 
при Наркомпросі, теж висловив свою позицію і склав акт про те, що не запере-
чує проти розподілу майна між Заповідником та Рибною станцією порівну245, за 
умови якщо Заповідник буде самостійною установою246. Восени 1930 р. Рибна 
станція неодноразово зривала розподіл майна247. Київський лісгосп теж відмо-
вився виконувати Наказ НКЗС про приєднання до Заповідника частини Вітяно-
Трипільського лісництва,  посилаючись  на  те,  що  Наказ  не  уточнює,  на  яких 

241 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.26.
242 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.26.
243 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.26+зв.
244 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк.46, 48.
245 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.31.
246 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.25+зв.
247 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.36+зв.
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умовах квартали передаються Заповіднику248 (хоча Укрдержліс погодив цей На-
каз249). У результаті розподілу «порівну» не відбулось і лабораторія з переважною 
більшістю всього інвентарю залишилась за Станцією.

Крім проблем з майном, унаслідок розділення Заповідник втратив весь 
науковий штат та адміністративний апарат, окрім директора, що одночасно 
провадив роботу по зоології, а також виконував роль препаратора й варти. 
Урешті-решт один М. Шарлемань виконав самотужки всі плани Заповідника 
за 1930 рік.

Також завдяки залученню фахівців з Києва впродовж року вдалося виконати 
таку наукову роботу в Заповіднику:

а) виконати геоботанічне обслідування Заповідника, зібрати гербарій, вико-
нати 20 розрізів ґрунтів та провести аналіз ґрунту (ботанік Г. Чорноголовко250);

б) провести обліки птахів Заповідника;
в) провести аналіз екологічного значення птахів (вивчення погадок, шлунків);
г) повністю виконати план фенологічних спостережень (додатково були про-

ведені дослідження за дорученням Гідрометкомітету251);
д) провести кільцювання птахів (замість 50 було окільчено 140 особин).

248 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.40.
249 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.53.
250 Григорій Григорович Чорноголовко (народився в Петербурзі 7 лютого 1903 р.), вступив на 

фізико-математичний факультет Московського державного університету, де прослухав 
курс по біологічному відділу, цикл ботаніки (тема дипломної роботи – «Обрісники Півден-
но-Західної Чернігівщини» (ІА НАНУ. Ф.ВУАК. Спр. 302. Арк. 47). У 1920–1922 рр. учасник об-
стеження церков м. Остра та сіл Чернігівщини. Брав участь в археологічних розкопках. 
У 1922–1923 рр. був секретарем Остерського повітового комітету охорони пам’ятників 
старовини, мистецтва та природи. У 1927–1929 рр. завідував Остерським музеєм. З 
1922 р. вивчав флору Остерського краю, а з 1924 – рослинне вкриття, щороку розши-
рюючи територію досліджень. Найбільші роботи присвятив рослинності лугів Дніпра 
(1927–1928) та рослинності (особливо обрісникам) лісів Задесення (1925–1928). У 1931 р. 
він був представником Меліотресту (ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.16) на на-
раді з організації Комплексної експедиції до Лісостепового заповідника імені Т. Г. Шев-
ченка, що відбулася в приміщенні Зоомузею ВУАН (ІР НБУВ. Ф. Х. № 955). Після закінчення 
роботи експедиції лишився працювати в заповіднику. На прилюдному засіданні Комісії 
Комплексних експедицій ВУАН, що відбулося 12 травня 1932 р. в конференцзалі ВУАН, 
доповідав про геоботанічні та ґрунтознавчі дослідження (ІР НБУВ, ф. Х,№ 878, арк. 1). 
Згодом працював в Інституті сільськогосподарської ботаніки. Л. О. Чорна та В. Л. Шев-
чик припускають, що він був розстріляний у перший період окупації Кива, оскільки вже 
влітку 1943 р. його прізвище відсутнє серед підписів колег з Інституту сільсько-
господарської ботаніки в некролозі на смерть Ю. Клеопова (Нове українське слово, 
21.07.1943). Довідка укладена за джерелом: Чорна Л. О., Шевчик В. Л. Перший геоботанік 
Канівського заповідника. Заповідна справа в Україні, 2012. Т. 18, вип. 1-2. С. 120-122.

251 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.16.



64 Державний заповіДник Дніпрової пійми «конча-заспа»

З позитивних змін варто згада-
ти й те, що в 1930 році Заповідник 
отримав умовну буферну зону з боку 
Дніпра із заказників ВУСМР252. Зага-
лом було створено два такі заказники 
на островах Круглику (тепер – Оль-
жин) та Козачому. Також того ж року 
Держліс253 виділив 6 кварталів лісу 
в окрему господарчу одиницю, яку 
було вилучено з будь-якого госпо-
дарського використання та передано 
Заповіднику під охорону254, які стали 
спершу охоронною зоною, а вже у ве-
ресні – увійшли до складу Заповід-
ника. Ідеться про ділянку 204 га бору, 
приєднану Постановою НКЗС від 26 вересня 1930 року255. До Заповідника 
«прирізали» квартали 12, 23, 27 (всього 157,5 га) та частково квартали 18, 15 і 
12 (всього 47,6 га) Вітяно-Трипільського лісництва, що розміщувались смугою 
понад озером Конча і по шлях256. Забігаючи наперед, скажемо, що в наш час 
цей шлях носить назву Столичного шосе, а зазначені квартали зайняті прези-
дентськими дачами.

Разом із заказниками і доданим лісом площа Заповідника (у широкому 
розумінні) досягла 1200 га.

На той час у Заповіднику було збудовано три будинки. У одному було 
4 кімнати (лабораторія, приміщення лаборанта та наукового персоналу), 
другий мав 5 кімнат (музей, приміщення варти та адміністрації). У третьому 
жили вартові. Також один з вартових мав помешкання в Першомайському 
хуторі Вітяно-Трипільського лісництва257.

252 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.49.
253 Рішення про це ухвалене на 2 лісовпорядній нараді 24.09.1930 року, під час якої зазначені час-

тини лісництва були переведені в ліси захисного значення, де дозволене лише вилучення 
мертвої деревини. Також у категорію «захисного значення» переведено й острів Козачий. Усі 
ці території передані заповіднику Конча-Заспа для проведення досліджень (ЦДАВО України. 
Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.60) Охорона цих територій забезпечувалась спільно й лісництвом, 
і Заповідником (ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.61).

254 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.54+зв.
255 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.13+зв.
256 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.46.
257 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.54+зв.

Карта кварталів, приєднаних до Заповід-
ника 26 вересня 1930 року (ЦДАВО України. 

Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.48).
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Музей залишався в Заповіднику до самого кінця його існування й мав відді-
ли: «іхтіологія», «орнітологія», «ентомологія», «ботаніка»258.

Станом на 19 листопада 1930 року директором і музею, і Заповідника ще 
був М. В. Шарлемань259. До нашого часу часу збереглась частина описів май-
на Заповідника, зроблених ним. Пропускаючи досить розлогі переліки госпо-
дарського інвентарю, спецодягу, меблів і обладнання, зупинимось на тому, що 
важливе в нашому дослідженні. Так, серед описів майна знаходимо перелік 
експонатів музею Заповідника станом на 19 листопада 1930 року:

«(опудала): 
Лис 
Зимняк
Шуліка
Чирок-тріскунок 
Шилохвістка 
Луток
Поганка біла 
Поганка чорна 
Чапля руда
Чапля сіра
Кулик звичайний 
Кулик чорний 
Турухтан
Чайка звичайна (2) 
Чибис
Крячок чорний 
Рибалочка голубий (2) 
Курочка болотна 
Сиворакша
Бекас
Дупель
Вальдшнеп
Гоголь
Скопа
Жаба в рідині 
Анатомія жаби

258 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1425. Арк. 38.
259 ЦДАВО України. Ф.27.Оп.11.Спр.1292. Арк.8.
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Тритон гребінчастий
Тритон ставковий
Розвиток жаби
Мінога
Вирезуб
Прудовик
Калюжанка
П’явка
Різні фотографії заповідника, за склом (6)
Колекція ентомофауни заповідника (дерев’яні скриньки за склом)
Негативи різні (6)»260.

Отже, станом на  1930  р. штат Заповідника складався з двох науковців, сек-
ретаря і 5 некваліфікованих працівників: 
1. Шарлемань Микола Васильович (спеціаліст-орнітолог, заст. директора в науко-

вій частині з 1924261), 43 р., безпартійний, українець.
2. Дігтяр Кость Федотович (секретар з 1926 р.), 42 р., безпартійний, українець.
3. Бауман Микола Павлович (технік-лаборант з 1927 р.), 34 р., безпартійний,

українець.
4. Гаркавий Яким Гнатович (доглядач з 1929 р.), 37 р., безпартійний, українець.
5. Ільїн Іван Семенович (вартовий з 1924 р.), 27 р., безпартійний, українець.
6. Гашенко Микола Антонович (вартовий з 1930 р.), 21р., безпартійний, українець.
7. Семенів Семен Грицькович (вартовий з 1930 р.), 18 р., безпартійний,

українець.262

На 1931 рік НКЗС затвердив Заповіднику дещо більший штат, що складався
вже з 13 одиниць263.

Директор – 1.

Секретаріат:
Секретар-спеціаліст (він же завгосп) – 1.
Друкар-діловод – 1.

260 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.8.
261 Також на цей час він був і в. о. директора, адже після розділення Заповідника і Рибної станції 

директор не був призначений (ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.42).
262 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.35.
263 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1444. Арк.1,2.
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Н/Д станція:
Спеціаліст-орнітолог – 1.
Геоботанік – 1.
Лаборант-препаратор – 1.

Господарська частина:
Старший спостерігач – 1.
Спостерігач-охоронник – 5.
Прибиральниця – 1264.

Іхтіологи й гідробіологи відійшли до штату Рибної станції та на цей час зовсім 
не числились у штаті Заповідника.

1931
    1931 року М. Шарлемань полишив посаду директора й зайнявся лише наукою 
і популяризацією охорони природи. Керувати Заповідником призначили Гаври-
ла Васильовича Ворохова (1903 р.н., що мав лише незакінчену середню освіту). 
На 1931 рік у Заповіднику планувалось продовжити охорону та вивчення всіх 
складових  природи,  окрім  риби,  яку  мала  вивчати Рибна станція, а також за-

264 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1444. Арк.1,2.

Поштова листівка із зображенням протоки «Бистрик» (1930).
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лучати наукові установи до роботи. Водночас було вирішено не продовжувати 
зариблення, яке порушувало природні комплекси Заповідника265. Недоцільність 
масового випуску мальків обговорювалась на засіданні науково-виробничої 
ради при Заповіднику 28 листопада 1930 року266. На ній було озвучено побою-
вання щодо втрати природних комплексів озер Заповідника від масового за-
риблення. Цікаво, що проти цієї позиції висловлювались Д. Белінг і  П. Завіс-
товський, що початково були його працівниками, ентузіастами та завдяки яким 
Заповідник здобув свого найбільшого розквіту. На захист режиму невтручання 
в Заповідник висловився проф. Лавренюк (Київська філія інституту зоотех-
нології), проф. Ю. Клеопов (Науково-дослідний інститут ботаніки) і А. Лазаренко 
(Ботанічний інститут ВУАН та Ботанічне товариство), а Г. Г. Чорноголовко навіть 
запропонував вивчити шкідливий вплив робіт Інституту Рибництва, що їх було 
проведено 1930 року (йдеться про зариблення та встановлення загат). У 
результаті було з боку Заповідника ухвалене рішення добиватися, щоб наукові 
плани всіх інших установ на його території (і передусім Інституту Рибництва) 
погоджувались із Заповідником і тим самим, щоб не допускалось проведення 
робіт, що шкодитимуть завданням охорони природи267.

Серед інших планів роботи на території Заповідника зазначимо такі: Інститут 
прикладної ботаніки (О. Мазуренкова) запланував на 1931 рік вивчення лікарських 
рослин, Інститут ботаніки (проф. Ю. Клеопов) – обстеження флори Заповідника; Біо-
Зоологічний інститут планував використовувати Заповідник як базу для аспірантів; 
Інститут Водного господарства мав вивчити водойми Заповідника та вплив на них 
Київського колектора; Київська філія ВУСМР (М. Растропович) запланував провес-
ти відновлення популяції бобра; Педагогічна біостанція мала організувати екскурсії 
для курсів з перепідготовки педагогів та для юннатів для ознайомлення зі справою 
охорони природи; Інспектура охорони природи (В. Базилевич) також планувала ви-
користовувати Заповідник для проведення просвітницьких екскурсій, а Фото-кіно 
інститут запланував проводити навчання студентів зі зйомок кінофільмів268. 

Названі плани установ вірогідно були втілені, адже вони гарно прояснюють, 
яким чином саме в 1931 році в Заповідникові проводились роботи з розселення 
бобра, а також зйомка фільму. З боку Заповідника всі ці роботи робив майже 
одноосібно М. В. Шарлемань.

Між іншим, попри те, що ініціатива відновлення поселення бобра походила 
від  ВУСМР, фінансував це однаково НКЗС. При цьому вартість переселення була 

265 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.13+зв.
266 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.16.
267 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.17+зв.
268 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.18+зв.
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надзвичайно коштовна. Відомо, що Науково-технічним сектором НКЗС з Держ-
торгом було надане погодження на те, що двоє бобрів буде передано до Запо-
відника з р. Печори, що коштуватиме 5-8 тис карб. (!)269.

Затверджений на 1931 р. операційний план Заповідника передбачав щоденні 
фенологічні спостереження, кільцювання щонайменше 500 птахів кільцями БЮН 
(Москва), аналіз харчування птахів (300 риганців гайворона, 150 шлунків мартинів 
та крячків). Також планувалось вивчити роль качок у заболоченні водойм у за-
плаві (для цього мало бути досліджено до 200 шлунків). Суміжно мало вивчатись 
і зараження птахів паразитами, що мало сприяти вивченню ролі птахів відносно 
поширення паразитів риб. Планувалось провести три обліки гніздової фауни за-
повідника та скласти відповідні мапи; зібрати матеріал до фауни шкідників лісу 
й рослин; закласти 100 дослідних ділянок для геоботанічних досліджень (4×4 
м), де проводитимуться також вивчення фенології, динаміки рослинних асо-
ціацій, якість ґрунтів, зволоження ґрунту тощо; провести інвентаризацію 
пам’яток природи (старі дерева, рідкісні рослини, місця оселення тварин) 
долученої ділянки Вітяно-Трипільського лісництва та скласти карти; вивісити 
200 шпаківень системи Американського Бюро біологічних досліджень.

З розрахунку на роботу 1931 року було закладено дві екскурсійні стеж-
ки за зразком американських національних парків та заповідників Німеччини 
(для цього на маршруті спеціальними плакатами мало бути відмічено всі цікаві 
об’єкти природи). Плакати на маршруті мали поєднуватися стрілками, тож від-
відувачі навіть без екскурсовода могли, за задумом, ознайомитися з природою 
Заповідника (хоча й активна екскурсійна робота велась). Крім того, планувалось 
влаштувати ще один музей – під відкритим небом – та видати збірку праць За-
повідника, а також плакати й листівки з охорони природи270.

Повністю реалізувати ці плани не вдалось. З попереднього звіту заступника 
керівника «Конча-Заспи» (керівника на той час призначено не було) М. Шарле-
маня «Про роботу Державного заповідника «Конча-Заспа» за 1931 (з 1 січня до 
18 листопада 1931 року)», надісланого до керівника заповідниками Всеукраїн-
ської академії сільськогосподарських наук271 проф. В. В. Станчинського, відомо, 
що реально було зроблено таке:
1. досліджено 45 шлунків птахів на рослинну й тваринну їжу (М. Шарлемань);
2. підготована стаття «Нові відомості про орнітофауну заповідника «Конча-

Заспа» (М. Шарлемань);
3. упорядковано попередній список ссавців заповідника (М. Шарлемань);

269 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.21.
270 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1444. Арк.90-92.
271 З 1928 року – правонаступник СГНК, існувала до середини 1930-х.
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4. зібрано ентомологічний матеріал;
5. проведено дослідження гніздової фауни птахів та складено 2 карти орнітоце-

нозів, узгоджених з типами рослинності (М. Шарлемань);
6. протягом всього сезону вівся картковий щоденник;
7. зібрано матеріал про поширення лігульозу серед рибного населення;
8. зібрано кілька сот шлунків окуня, білизни та щуки;
9. у липні геоботаніки  Барбарич  та  Чорноголовко працювали над укладанням

геоботанічного опису заповідника;
10. вичитка робіт і допомога всім, хто працював у заповіднику (М. Шарлемань);
11. [випущені в 1930 році бобри покинули його, тому спостереження над ними

припинились];
12. підготовано серію робіт (М. Шарлемань) про досвід боротьби з придухою

риби, про поновлення бобра, поширення чечуги та 3 популяризаційні статті
в збірник «Охорона природи на Україні»272, «Охорона природи» (Москва) та
«Натюршульц» (Берлін). Але ці публікації не були надруковані. Окрім того,
М. Шарлемань написав статтю до «Вісника природознавства» («До питання
про напрямок роботи в заповіднику»), але вона також не вийшла, бо й цей
вісник перестали видавати;

13. М. Шарлемань готував нараду щодо створення Державного лісостепового за-
повідника, планував експедицію до Канева й керував нею273;

14. М. Шарлемань особисто займався створенням заповідника «Гористе» в Старосіллі;
15. М. Шарлемань надавав чисельні різні консультації на запити різних держав-

них інституцій;
16. М. Шарлемань підготував тези до Всесоюзного з’їзду з охорони природи274

(схоже, під впливом особистих переслідувань, доповідь планувалась про міс-
це заповідників у соцбудівництві);

17. за пропозицією УКОПП було знято два фільми: «Повідь у заповіднику»275 та
«Бобер на Україні». Обидва фільми пішли в прокат. Розпочалась підготовка
фільму «Конча-Заспа»276. Усі три картини мали демонструвати на Всесоюз-
ному з’їзді277;

272 Статті в «Охороні пам’яток природи на Україні» не вийшли друком, бо часопис перестали 
видавати.

273 Матеріали експедиції, що також мали вийти окремим збірником, опубліковані не були.
274 Також не вийшли, хоча збірник був опублікований (без статті М.Шарлеманя).
275 Не зберігся.
276 Також, вірогідно, не зберігся.
277 Швидше за все демонстрацію фільмів М.Шарлеманя на з’їзді не дозволили, оскільки навіть 

подані ним тези не опублікували. Водночас цікаво, що з усього СРСР на з’їзді планували демон-
струвати чотири фільми з питань охорони природи, з яких три − україномовні фільми про 
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18. видано брошури за авторством М. Шарлеманя278;
19. М. Шарлемань розробив 2 плакати;
20. М. Шарлемань склав екскурсійний путівник  по  заповіднику,  його ухвалила

науково-технічна рада Укртуру (опубліковано ДВОУ);
21. протягом року заповідник відвідало понад 1000 екскурсантів;
22. М. Шарлемань читав дві двогодинні лекції для ВУСМР «Охорона природи й

мисливство» та лекцію на першій туристичній вечірці Укртуру – «Охорона
природи й туризм», лекції Товариству Світознавства та туристичному гуртку
інституту народної освіти. У самому заповіднику також було прочитано понад
10 лекцій, які проводив Укртур. Усі лекції отримали позитивні відгуки.

23. М. Шарлемань прочитав радіолекцію «Охороняймо птахів – наших помічників
у боротьбі зі шкідниками сільського господарства»;

24. М. Шарлемань склав графік лекцій і показів фільмів для Будинку Червоної
Армії в Києві279.
Окрім того, М. Шарлемань разом з М. Бауманом вели метеоспостереження,

вивчення придухи риби та харчування окуня.
М. Шарлемань планував зробити значно більше, але два місяці його роботи

випали через відсутність директора Заповідника (мав необхідність бути в 
Харкові та на службі в Червоній Армії), а ще два місяці – через тяжку хворобу (з 
травня після важкого грипу мав низку серйозних ускладнень280).

Фахівці Заповідника підготували детальні описи характеру перебування 
в «Конча-Заспі» 217 видів птахів281 та 35 видів ссаців282. Птахів та зайців кільцю-
вали спеціальними номерними кільцями, номери яких опубліковані в згаданих 
вище статтях. Метою кільцювання було залучення Заповідника до глобальних 
досліджень міграційних шляхів птахів Європи283.

заповідник «Конча-Заспа». Уся робота зі створення фільмів була поза планами та не мала 
фінансування (ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк. 10-13+зв.).

278 Також, вірогідно, не зберігся.
279 Чорна Л. О., Шевчик В. Л. Перший геоботанік Канівського заповідника. Заповідна справа в Укра-

їні, 2012. 18 (1-2). С.120-122.
280 ЦДАВО України Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк. 10-13+зв.
281 Шарлемань М. Новi вiдомостi про птахiв Державного заповiдника «Конча-Заспа». Збiрник 

праць Зоологiчного музею. Київ, 1933. №12. С. 75-80. (доповнено дані, опубліковані в попере-
дніх статтях: «Державний заповідник Конча-Заспа» («Збірник праць заповідника», ч. 1) та 
«Матеріяли до орнітофавни Державного заповідника Конча-Заспа» («Труди Фізично-мате-
матичного відділу ВУАН», т. XV, вип. 2, 1930 р.); Шарлемань, М. Матерiали до орнiтологiї Дер-
жавного заповiдника «Конча-Заспа». Збiрник праць Зоологiчного музею, 1930. №:8. С. 47-98.

282 Шарлемань М. Матеріали до фауни ссавців Київщини. Ссавці заповідника Конча-Заспа та його 
району. Збірник праць Зоол. МУЗ. АН УРСР -1933. №12. С. 57-64

283 Шарлемань М. Заповiдник «Конча-Заспа», К., 1932. 30 с.
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Крім М. Шарлеманя, 1931 року в Заповідник вдалося долучити й інших на-
уковців. Зокрема, вивченням біології бобра, фенологією, вивченням вивірки та 
кільцюванням птахів займався М. Бауман. Ентомофауну вивчав Б. Попов. Гео-
ботанічні дослідження, складання списку флори Заповідника, флори водойм, 
лікарських рослин, тваринних комплексів весняних калюж займався Г. Чорно-
головко (був у Заповіднику також у травні 1930 р.284)285. На той час Г. Чор-
ноголовко був учасником експедиції до Державного лісостепового заповідника, 
що її очолював Шарлемань, і, очевидно, міг бути ним запрошений до «Конча-
Заспи», на базі якої планувалась експедиція286. Вивчення природних факторів, 
що регулюють розмноження гризунів, проводив І. Підоплічка287, 288. Агрономічну 
характеристику ґрунтів Заповідника та методику агрономічного інвентаризу-
вання лукових земель опрацьовував Інститут агроґрунтознавства289.

Якщо врахувати зроблені нами примітки, складається картина, що переваж-
на більшість наукових надбань Заповідника за 1931 рік була втрачена. У наш 
час невідомі два з трьох знятих фільмів, більшість публікацій М. Шарлеманя, усі 
підготовані ним плакати й брошури, а також статті всіх інших дослідників, що 
працювали в Заповіднику 1931 року.

Публікації, що вдалось відшукати за цей рік, вийшли в дуже маловідомих 
наукових часописах, можливо, таких, що зовсім не цензурувались. З них ми зна-
ємо, що лише викидок (погадок) одного виду сов (сипухи) за 1930-1931 рр. у 
Заповіднику було зібрано 1346 шт., після чого детально описано вміст усіх 
решток тварин у них. Цікаво, що дослідження сипух відбувалось біля будиночка 
Заповідника, адже гніздо сипух розміщувалось у дуплі великого дуба, під яким 
розташовувався290 будиночок.

284 Дарина Микитівна Доброчаєва. До 100-річчя від дня народження / упорядкув. та вступ. стат. 
А. П. Ільїнської, В. В. Протопопової, М. В. Шевери. К.: Академперіодика, 2016. С.86.

285 Публікації Г. Чорноголовка нам не відомі.
286 Чорна Л. О., Шевчик В. Л. Перший геоботанік Канівського заповідника. Заповідна справа 

в Україні, 2012. 18 (1-2). С.120-122.
287 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк.23.
288 Публікації І. Підоплічки по цих дослідженнях нам не відомі.
289 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк. 10-13+зв.
290 Попов Б. Сипуха (Tito alba guttata Вrеhm.) та її їжа в заповіднику Конча-Заспа. Мат. до порайо-

нов. вивч. дрібн. звірів. К.: ВУАН, 1932. В. 1. С. 81-91.
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1932
Починаючи з липня 1932 року, у лісовій частині Заповідника почали ота-

боровуватись військові частини. Директор Заповідника Ворохов повідомив 
про це ВУАН та Всеукраїнській академії сільськогосподарських наук    
(ВУАСГН):  «Жодних  запобіжних  заходів  з боку військових частин немає... », 
«Червоноармійці масово купаються (в оз. Конча), їздять понтонними чов-
нами, ловлять рибу, купають коней тощо...». Військові навіть коней випаса-
ли на посівах вівса для сторожі Заповідника та на теририторії власних городів 
працівників «Конча-Заспи». На найближчі місяці планувались маневри, було 
очевидно, що від них шкоди буде ще більше.291.

Заповідник підготував таємну записку до Президії ВУАСГН від 2 жовтня 
1932 року, у якій розкрив деталі впливу військових: зрізано 200 дерев у бору, під 
розміщення табору вирубано 1500 молодих сосен, порито різні канави й навіть 
зрізано берег оз. Кончі для проведення вправ; триває масове купання, миття бі-
лизни та коней в оз. Кончі, вилов риби (у тому числі керівним складом). Сторо-
жа Заповідника відібрала браконьєрські знаряддя лову у військового керівниц-
тва табору, після чого воно залякувало працівників Заповідника. Також відбува-

291  ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк.34.

На фото: дуби поряд з будівлями Заповідника, у яких гніздувалися сипухи. Фото 
П. О. Єзерського. Джерело: Попов Б. Сипуха (Tito alba guttata Вrеhm.) та її їжа в заповід-

нику Конча-Заспа. Мат. до порайонов. вивч. дрібн. звірів. ВУАН, 1932. В. 1. С. 81-91.
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лось викошування трави для потреб військового табору, крім того, солдати віді-
брали 9 копиць сіна в Заповідника, зірвали замки й вкрали човни Заповідника, 
полювали з військової зброї на птахів у сезон розмноження і міграції292.

10 жовтня 1932 комфракція Президії ВУАСГН видала Постанову (протокол 
№30/49 пар.6) «Про руйнацію заповідника «Конча-Заспа», якою просила штаб 
УВО звільнити територію від військових частин. На місце розміщення військової 
частини планувалось перенести адміністрацію Заповідника та лабораторію293.294

Окрім проблем з військовими, робота Заповідника 1932 року затрималась че-
рез потужне водопілля295, хоча заплановано було дуже багато. План Заповідника 
на 1932 рік називався «Вивчення природньо-кліматичних умов середньої течії 
Дніпра» і містив такі розділи:
1. Вивчення кліматичних та мікрокліматичних умов Заповідника; вивчення вод-

но-алювіальних процесів на заплавині Заповідника; агрономічна характерис-
тика ґрунтів Заповідника та його району (відп. Інститут Агро-ґрунтознавства).

2. Одноразове геоботанічне дослідження рослинности території Заповідника
(не розпочато через тривале водопілля); вивчення кореневої системи осно-
вних компонентів травостою луків Заповідника; фенологічні спостереження 
над основними компонентами луків Заповідника296; вивчення розвитку тра-
востою на стаціонарних дільницях (відп. Стрижиус С. М.).

3. Аналіз сіна 1932 р.; дослідження впливу раннього, середнього, пізнього й
подвійних укосів на травостої луків; дослідження процесів заростання водо-
ймищ Заповідника; геоботанічне дослідження околиць Заповідника; дослі-
дженння мікрофлори та ліхенофлори Заповідника (Інститут ботаніки).

4. Вивчення ентомофауни та її динаміки як території Заповідника, так і всієї
Дніпрової заплавини середньої течії; вивчення ентомофауни ґрунтів та її ди-
наміки; вивчення головніших компонентів лучної рослинності та виживання 
комах, що за її рахунок живуть297; вивчення біологічних способів боротьби 
з головнішими шкідниками298 (відп. Кришталь О. П.).

292 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк.64.
293 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк.60, 63.
294 Варто припустити, що йшлось по будівлі Вітяно-Трипільського лісництва.
295 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк.56.
296 Планувалось, що Заповідник стане науково-дослідним центром луківництва й вивчення ролі 

заплав (ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1381. Арк. 10-12+зв.).
297 Ці роботи вийшли друком лише за 15-20 років загальним обсягом 672 с. (Кришталь, О. П. Ма-

теріали до вивчення ентомофауни долини середнього Дніпра. Ч. 1. Ентомофауна трав’янистої 
рослинності. К.: Видавництво КДУ, 1949. С. 1-249; Кришталь О. П. Ентомофауна ґрунту та під-
стилки в долині середньоï течіï р. Дніпра.  К.: Видавництво КДУ, 1956. С.1-423).

298 Робота видана аж 1959 року (Кришталь О. П. Комахи-шкідники сільськогосподарських рос-
лин в умовах Лісостепу та Полісся України. Київ: Вид. Київ. ун-ту, 1959. С.1-358).
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5. Вивчення місць та умов нересту головніших видів риб у Заповіднику; міграція
риб (малька) в межах Заповідника, динаміка видового складу та фенологічні
спостереження; вивчення чинників, що спричиняють придуху, боротьба з нею
та роль Заповідника в цьому; вивчення штучного запліднення промислово-
цінних видів і, зокрема, лина та карася (відп. М. Бауман299).

Отож, на відміну від 1931 року, коли майже всі дослідження проводились
у Заповіднику М. Шарлеманем, то в 1932 році він більше не фігурував. Замість 
нього 1932 року заступником директора з наукової роботи став гідробіолог 
Михайло Якович Кирпиченко. З відомих досліджень були опубліковані лише 
праці О. П. Кришталя (але це сталось лише в 1949-1959 роках). Він розпочав 
роботу в Заповіднику з 1 березня 1932 р. разом з геоботаніком Олексієм Ма-
каровичем Стриживусом, що на той час ще не завершив навчання. З 1 грудня 
1932 р. в Заповіднику також працював Панас Дмитрович Носаль, іхтіолог з ви-
щою освітою300. 

Судячи з усього, науковий персонал Заповідника лишався в його штаті ще 
принаймні до 1934 р. Вірогідно, саме О. П. Кришталь відповідав за наукову 
роботу в Заповіднику після звільнення Шарлеманя. Як повідомляє Л. О. Чорна, 
за перше півріччя 1932 р. наукову звітність підписував саме О. П. Кришталь. 
Структура й зміст збереженого в архівних матеріалах звіту наводить на дум-
ку, що його автор має неабиякі організаторські та наукові здібності. Проф. 
В. В. Станчинський, який очолював відділ заповідників в системі ВУАСГН 
НКЗС, теж оцінив потенціал майбутнього вченого, про що свідчить його лист 
до молодого ентомолога від 10 травня 1932 р. Автор детально ділився 
міркуваннями, у якому напрямі слід вести наукову роботу в Заповіднику, 
наполягав на комплексному підході до досліджень, радив використати 
створений ним прилад – біоценометр, а для ознайомлення з методикою 
роботи приладу – відвідати заповідник «Асканія-Нова»301. Саме в кінці 1931 
року В. В. Станчинський оприлюднив у своєму часописі «Журнал екології та 
біоценології» методики роботи з біоценометром302.

299 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк.56-58.
300 Шарлемань М. Заповiдник «Конча-Заспа», К., 1932. 30 с.
301 ЦДАВО України. Ф. 1055. On. 1. Спр. 707. Арк. 58.
302 Станчинскнй В. В. К методике количественного изучения биоценозов травянистых ассоциа-

ций. Журнал Экологии и биоценологии, 1931. Том 1, В.1.М-Л. С.135.
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Знищення Заповідника
У травні 1930 в Києві проходив 4 Всесоюзний з’їзд зоологів, анатомів і гіс-

тологів, на якому зібралися діячі охорони природи. Від імені з’їзду на захист 
заповідників була ухвалена резолюція. Ця смілива резолюція стала незаба-
ром одним з головних чинників, що призвели до масових репресій природо-
охоронців. Після цього дедалі менше природоохоронців зважувалися пору-
шити проблеми заповідників. Наведемо частину цієї резолюції: «Останнім 
часом під натиском господарських організацій заповідникам СРСР загрожує 
небезпека. В одних заповідниках скорочується площа, дозволяється ту чи 
іншу господарське використання, інші заповідники втрачають своє само-
стійне значення завдяки приєднанню до виробничих установам. З’їзд пере-
конаний, що абсолютно помилковою є думка деяких господарських кіл, що 
в період інтенсивного будівництва і всебічного використання природних 
багатств, охорона природи не є актуальною і державною справою (...) З’їзд 
вважає, що площа заповідників, що існують нині, не тільки не може бути 
скорочена, але навпаки, повинна бути збільшена. Тому з’їзд просить Уряд 
СРСР і союзних республік: а) підтвердити необхідність подальшого існу-
вання державних заповідників і пам’яток природи місцевого значення в не-
займаному вигляді, б) запропонувати відомствам найближчим же часом 
збільшити площу заповідної землі для забезпечення в першу чергу різних 
господарських і дослідницьких потребностей»303. 

На З’їзді були присутні й працівники Заповідника «Конча-Заспа», а самому 
Заповідникові були присвячені три доповіді: «Поширення деяких видів дрібних 
гризунів на Україні на основі погадок сов» І. Г. Підоплічки, «Досвід мічення 
риби в заповіднику «Конча-Заспа» Д. Є. Белінга та «Державний заповідник на 
озерах «Конча-Заспа» і його робота» М. В. Шарлеманя304. Доповідь Д. Є. Белінга 
включена до збірки праць З’їзду305.

303 Труды Четвертого Всесоюзного съезда зоологов, анатомов и гистологов в Киеве, 6-12 мая 
1930 г. / И. И. Шмальгаузен. Киев; Харьков : ГОСМЕДИЗДАТ УССР, 1931. С. 18.

304 Труды Четвертого Всесоюзного съезда зоологов, анатомов и гистологов в Киеве, 6-12 мая 
1930 г. / И. И. Шмальгаузен. Киев; Харьков : ГОСМЕДИЗДАТ УССР, 1931. С. 335-338.

305 Белинг Д. Е. Опыт мечения рыбы в заповеднике «Конча-Заспа». Труды Четвертого Всесоюзно-
го съезда зоологов, анатомов и гистологов в Киеве, 6-12 мая 1930 г. / И. И. Шмальгаузен. Киев; 
Харьков : ГОСМЕДИЗДАТ УССР, 1931. С. 155-156.
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Після звільнення з посади директора М. Шарлемань опублікував статтю на 
захист Заповідника в науковому часописі «Природа и социалистическое хазяй-
ство», у якій зазначав: «Некоторые хозяйственные организации неоднократ-
но делали попытки отобрать от заповедника ту или иную часть его. Была 
попытка со стороны одного научно-исследовательского института получить 
в свое ведение весь заповедник для проведения в нем своей узко-специальной 
работы. Часто приходится слышать совершенно необоснованные возраже-
ния против комплексного характера Кончи-Заспы. Конча-Заспа единственный 
в СССР заповедник на границе лесостепи и полесья, единственный заповедник, 
большая часть которого расположена в пойме реки, самый разнообразный 
по характеру своих стаций. Часто приходится слышать сетования на то, 
что в заповеднике много развелось хищной рыбы и т. д. и т. д. Объективные 
данные опровергают все эти обвинения»306.

Через таку позицію М. Шарлемань почав зазнавати переслідувань. Хоча ми 
вважаємо, що головною причиною переслідувань було те, що 1928 року він до-
лучився до підготовки «Провідника»307 Києвом, присвяченого 10-річчю ВУАН308 за 
редакції краєзнавця Ф. Ернста309. Книжка починалася з кількох фотографій запо-
відника «Конча-Заспа» (с. 9, 13), також заповіднику присвячена окрема стаття 
(з 2 фотографіями)310. У часи планомірного руйнування ВУАН радянською владою 
«Провідник» став причиною стрімкої ескалації переслідування його авторів, а за 
ними й решти учасників Українських комітетів охорони пам’яток культури та при-

306 Шарлемань Н. Государственный заповедник «Конча-Заспа». Природа и социалистическое 
хазяйство. 1931. T. ІV. C. 20–23.

307 Київ: Провідник / За ред. Федора Ернста; Комітет святкування 10-тирічного ювілею ВУАН. К.: 
ВУАН, 1930. 797 с.

308 Історія Національної академії наук України 1924-1928: документи і матеріали. Київ: НБУВ, 1998. 
С. 484-485.

309 Для Шарлеманя написання коротких нарисів в екскурсійному путівнику не було новим завдан-
ням, упродовж усього життя він проводив екскурсії природними місцями Києва. Ще 1914 року 
М. Ш. став співавтором посібника для природничих екскурсій Києвом (Шарлемань Николай Ва-
сильевич. Воспоминания. 1968-1970. Рукой Г. К. Голдина, А. А. Бевзо и машинопись. ІР НБУ. 
Ф. 49. №4/2. Арк. 112, 128). 1921 року він видав власний путівник з природи Києва (Шарлемань 
М. По Києву та його околицях. Короткий провідник для природничих екскурсій. К., 1921. 48 с). 
Того ж 1928 року спільно з В. Базилевичем М. Ш. видав історично-природничий путівник Києвом 
(Шарлемань М. Природа Києва та його околиць / М. Шарлемань, В. Базилевич. Київ: Нарис, 1928. 
43 с.), текст якого перегукується з «провідником», підготованим до ювілею ВУАН. Путівник 
вийшов у серії «Бібліотека газети «Пролетарська Правда» (18 видань у 1928 році) і поширював-
ся безкоштовно серед підписників (Шарлемань Н. Государственный заповедник «Конча-
Заспа». Природа и социалистическое хозяйство, 1931. T. ІV. C. 20-23).

310 Шарлемань М. Заповідник «Конча-Заспа». Київ: Провідник; За ред. Федора Ернста. К.: ВУАН; 
Комітет святкування 10-тирічного ювілею ВУАН, 1930. С. 737-739.
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роди, що працювали при Наркомпросі. Адже в час, коли більшовицькою столицею 
УРСР був Харків, автори «Провідника» багаторазово на його сторінках підкреслю-
вали, що дійсною столицею України з її прадавніми культурними коренями є Київ. 
Ба більше, така столиця має значно багатшу, геополітично вартісну і яскраву історію 
не лише в порівнянні з Харковом, а й – з Москвою. Через це «Провідник» був ви-
лучений з продажу та не потрапив в обіг, а зберігся лише в спецфондах. Головного 
редактора, київського крайового інспектора УКОПК Ф. Ернста відсторонили від по-
сади ще до завершення друку накладу (і, врешті, арештували 1933 року та розстрі-
ляли 28 жовтня 1942 року)311. Решта авторів також зазнали переслідувань.

Після цих переслідувань Шарлемань не писав про Заповідник і навіть не зга-
дував його в текстах. Упродовж 1930-1950-х він опублікував низку натураліс-
тичних нарисів, покликаних захопити читача природничими екскурсіями та зна-
ннями про дику природу. Зазначимо, що в таких публікаціях наводяться не нові 
спостереження вченого, а навпаки – примітні випадки з часів його роботи в За-
повіднику «Конча-Заспа»312. І хоч про Заповідник у статтях не згадується, але 
самі історії (наприклад, випадок 1928 року, коли крижні підпливали ближче до 
людей, щойно в небі з’являвся орлан-білохвіст) легко впізнати з нарисів, опублі-
кованих у попередніх статтях вченого: 1928, 1929, 1937 років:

1928: «Ретельна oxoрона заповідника дала надзвичайно ефектні наслідки. Во-
сени на одній тільки Заспі, що має площу в 12 десятин, зібралося кілька тисяч ка-
чок, переважно крижнів та чирят. Багато було качок і в Деміївському покалі і на 
Домаському завалі. Ці табуни почали скупчуватися на Заспі ще напочатку серпня 
і досі (20 числа жовтня) кількість качок щодня збільшується. Тепер до крижнів 
приєдналися сірі качки – нерозні, свищі, шилохвості та інш. На інших озерах поза 
районом заповідника та на Дніпрі качок майже зовсім не було. Невеличкі табунці 
та поодинокі качки поза межами заповідника не підпускали до себе і на 200 кроків, 
в той час, коли на Заспі до них вільно можна була підійти на 20-30 кроків. Лякали 
їх тільки орли сіруватні, яких у заповіднику в цьому році було 4. Один орел протя-
гом дня з‘їв аж три качки (крижня та двох чирят). Це примусило вжити заходів. 
Сторожа заповідника, почувши метушню качок, лякала орлів криком та гурко-
том. Цього було досить, щоб відігнати орлів і тепер качки по-старому мирно по-
лощуться на Заспі. Орли – це є справжні «пам‘ятники природи», їх ми 
охороняємо вже декілька років і, не дивлячись на шкоду, що вони вчиняють рибі 
та птиці, ми ніколи не вживаємо проти них будь-яких репресивних засобів»313. 

311 http://www.s-bilokin.name/Personalia/Ernst/KyivGuide.html
312 Шарлемань М. Замітки біолога. Біологію в маси, 1937. №1. С. 97-99.
313 Шарлемань М. 3 життя Державного заповідника «Конча-Заспа» в 1928 р. Український мисли-

вець та рибалка, 1929. №1. С. 13-17.
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1929: «Як і за попередніх років коло Заповідника в Вітянському лісі гніздився 
орел-сіруватень. У цьому гнізді вивелося одне пташеня. Висока вода заважала сі-
руватням ловити рибу в Заповіднику і тому вони літали за їжею кудись на лани. 
Тільки з липня вони почали регулярно відвідувати Заповідник. З вересня були почали 
полювати на перелітних качок, що їх на Заспі збиралося тисячі. Орлів, як справжній 
пам’ятник природи, ми не нищили і тільки обмежувалися тим, що лякали їх, коли 
вони занадто вже часто ловили качок. Дуже швидко качки до цього призвичаїлися, 
в них виробився умовний рефлекс, і коли прилітав орел, то качки, побачивши вар-
тового, який кийком та покриком намагався налякати хижака, збиралися на воді 
коло берега, коло самих ніг людини суцільною чорною плямою»314. 

1937: «В заповіднику восени скупчувались тисячні табуни перелітних качок. 
У цей час орли беруть найбільшу данину з дичини. Сторожі заповідника всіма 
способами намагались відігнати орла, який нападає на качок. Для цього стука-
ли в дошки, сковородки, кричали і т. д. Хижак відлітав, і качки заспокоювалися. 
Качки помічали, що людина лякає орла, що він не підлітає близько до людини і 
що качкам людина в заповіднику не шкодить. У качок на підставі цього досвіду 
швидко виник «умовний рефлекс»: почувши гуркіт і галас, вони не відлітали від 
людини, а, навпаки, наближались до неї, сідаючи за кілька кроків від людини на 
озеро. Так навчилися качки рятуватися від свого лютого ворога»315. 

Детально це спостереження проаналізоване в статті М. Шарлеманя 1933 р.316.
До речі, про ті самі яскраві епізоди Заповідника згадується й у статті М. Риль-

ського про знайомство з директором «Конча-Заспи», що вийшла в 1940 році317. 
Поет згадував цей епізод також і в поетичних рядках, опублікованих 1932 року:

«Ху! Це що качина зграя
Нам під ноги просто лине...
Від орла вона шукає
Порятунку – у людини.

...Їдьте, люди, та пошвидше
В мудре царство Шарлеманя!»318.

314 Шарлемань М. З життя заповідника «Конча-Заспа» в 1929 році. Український мисливець та ри-
балка, 1930. №: 9/10. С. 17-19.

315 Шарлемань М. Замітки біолога. Біологію в маси, 1937. №:1. С. 97-99.
316 Шарлемань М. Орел-сіруватень на Україні. Збірник праць Зоологічного музею, 1933. №12. 

С.64-74.
317 Рильський М. Зустріч з професором Шарлеманем / М. Рильський. Літературна газета, 1940 (10 

березня). С. 7-8.
318 Рильський М. Конча-Заспа. Знак Терезів: вірші. Київ: Рух, 1932. С. 73-74.
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Рядки М. Рильського викликають особливий інтерес у дослідженні долі 
М. Шарлеманя та Заповідника. Автор датував поезію 1930-1932 роками, видав 
у 1932 році. На цей час Шарлемань вже не був директором заповідника і на замі-
ну «Мудрому царству Шарлеманя» прийшли інші часи. Поет використав яскра-
вий образ зворушливої історії з дивною поведінкою качок, яка відбулась кілько-
ма роками раніше. До того ж, М. Рильський був палким поціновувачем природи 
та мисливцем, очевидно, обізнаним з публікаціями Шарлеманя в мисливських 
газетах. Припускаємо, що вірш написаний свідомо, на підтримку колишнього 
директора заповідника – тоді, коли публічна підтримка йому була найбільш по-
трібна. Адже в ньому головним емоційним посилом є слова про те, що Шарле-
мань – незамінна, мудра людина в Заповіднику.

До речі, про Шарлеманя М. Рильський і раніше згадував у віршах. Наприклад, 
варто згадати натуралістичну поезію 1927 року «Літо і весна»319. Важко не помі-
тити, з якою повагою ставився поет до науковця.

Цього тривожного періоду відбулась несподівана реформа іншого Запо-
відника, розміщеного 120-ма кілометрами південніше від «Конча-Заспи». Там 
з 30 липня 1923 року (Постанова НКЗС Української РСР № 156) існував 
Державний лісостеповий заповідник довкола могили Тараса Шевченка (тепер 
– Канівський природний заповідник).

319 Рильський М. Літо і Весна. Глобус, 1927. №16 (15.08.1927). С.14.
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1932 року виникла ідея об’єднати зусилля обох заповідників, розташованих 
у середній течії Дніпра. Це обговорювалося в 1932 р. (протокол не датовано) на 
спільному засіданні дирекцій та наукового персоналу заповідників: Державного 
лісостепового та «Конча-Заспа». Висловилися: О. П. Кришталь, О. М. Стрижиус, 
Г. В. Ворохов, Г. Б. Спокойний та ін. Джерела кажуть, що ця ідея належала самим 
працівникам заповідників. В ухвалі відзначалося, що об’єднання дозволить скон-
центрувати кошти для поліпшення матеріальної бази, спростити роботу адміністра-
тивного та наукового керівництва, збільшити питому вагу утвореного заповідника 
як наукової установи, більше залучати наукових співробітників та представників 
науково-дослідних інститутів через організацію їхніх пунктів у заповіднику320. Мож-
ливо, ідея полягала в тому, що, приєднавши заповідник «Конча-Заспа» (що притя-

320 ЦДАВО України. Ф. 1055. Оп. І. Спр. 1426. Арк. 64.
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гував переслідування самим своїм існуванням) до іншого (а отже, номінально його 
ліквідувавши), вдасться припинити тиск репресивної машини.

10 листопада 1932 р. Президія ВУАСГН дійсно постановила об’єднати запо-
відники, але уже 15 березня 1933 р. скасувала своє рішення як несвоєчасне та 
недоцільне, мотивуючи це тим, що згадані заповідники «різнохарактерні».321 
Також відомо, що 15 липня 1933 р. на засіданні УАН було ухвалене досить 
дивне рішення «дати згоду на обмін заповідника в Старосіллі на заповідник 
в Конча-Заспі»322. Жодних інших згадок про цей процес нам не відомо, та мож-
на лише припускати, що створений 1932 року заповідник «Гористе», що 
постав у районі с. Старосілля на базі приміщень Дніпрянської біологічної стан-
ції, пропонувалось залишити немов «на заміну» заповідникові «Конча-
Заспа», який на той час однаково мав меншу матеріальну базу, і таким чином 
позбутись його. Очевидно, 1933 року відчувалось завдання поставити під 
сумнів потребу в існуванні заповідника.

12-14 жовтня 1933 р. проходила Перша Всеукраїнська конференція держав-
них заповідників системи Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук 
Наркомзему, на якій було заслухано доповіді директора Чорноморських запо-
відників т. Паська, наукового керівника Озівсько-Сивашських заповідників В. Д. 
Дідиченка, директора заповідника «Конча-Заспа» Г. В. Ворохова та директора 
Лісостепового заповідника імені Т. Г. Шевченка Г. Б. Спокойного323. Конферен-
ція, схоже, була не тим, чим ми вважаємо конференції в наш час, а безапеля-
ційним донесенням політичних і господарських завдань партії до заповідників. 
На ній була ухвалена жорстка резолюція, яка констатувала, що «заповідники не 
спромоглися справитися з покладеною на них роботою. ... замість того, щоб 
бути контрольними ділянками розвитку певних районів спеціалізації сільсько-
го господарства, живими лабораторіями природи, резерватами її цінностей 
та скеровувати свою науково-дослідну роботу на службу соціалістичного 
будівництва – перетворилися в місця «охорони» природи для природи»324. За-
повідникам інкримінувалося невиконання постанов ХVІІІ партконференції щодо 
перебудови науки згідно з вимогами соціалістичного будівництва. Вказувалося, 
що «ідеологами» роботи заповідників часто були шкідники та націоналістичні 
елементи (Яната, Аверін, Сліпанський та ін.), які скеровували науково-дослідну 
роботу до ізольованості від процесів соціалістичного будівництва. 

321 ЦДАВО України. Ф. 1055. On. 1. Спр. 1426. Арк. 2.
322 Протокол №14 засідання Всеукраїнської Академії наук від 15 липня 1933 р. Архів Президії НАН 

України. Ф.25І. Оп.І. Спр.55. Арк. 45-49.
323 ЦДАВО України. Ф. 1055. Оп. І. Спр. 1397. Арк. 29-36.
324 Там само.
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«Старе керівництво ВУАСГН перетворило заповідники в глухі, кутки «краси 
природи», сприяючи голому натуралізмові та ліберальному аматорству (Шу-
мер, Фортунатов)»325. Дуже критикувався Державний заповідник Дніпрової 
пійми «Конча-Заспа», наукова робота в якому, на думку нового керівництва, 
мала «випадковий» та «аматорський» характер (тобто перекреслювалася вся по-
передня багаторічна праця М. В. Шарлеманя, ім’я якого навіть не згадувалося)326. 
Визнано «відсутність повних заповідних ознак заповідника «Конча-Заспа», 
тому він не є абсолютний заповідник природньо-комплексного чи спеціалізо-
ваного значення та входить в зону діяльності Державного лісостепового за-
повідника імені Т. Г. Шевченка як окрема мікрозональна одиниця... Конференція 
вважає окреме існування цього заповідника недоцільним та необхідним 
прикріпити його на стан опірного пункту до Державного Лісостепового 
заповідника імені Т. Г. Шевченка»327. Особливо цинічно виглядає те, що ця 
руйнівна резолюція начебто ухвалена самими заповідниками.

Крім того, що Заповідник «Конча-Заспа» фактично ліквідували як устано-
ву, додатково рішенням Конференції доручили відвести 80 га заповідника для 
розширення господарства328 (при цьому 1933 року Заповідник просив приріза-
ти йому орну землю для організації харчової бази на площі 50 га, а не вирізати 
з нього)329. «Виробничий план заповідника», датований 1933 роком, містив екс-
плікацію земель, «що можуть бути використані під сільськогосподарські куль-
тури»: урочище Майське – борові піски (6 га), урочище Блуква – заплава (2 га), 
урочище Витянське – борові піски (15 га), заливні луки – (439 га під сінокіс)330. 
Крім того, директор Г. Ворохов пропонував ВУАСГН побудувати в Заповіднику 
корівники й збільшити кількість худоби331. Тому, з великою вірогідністю, саме 
його роль у руйнуванні була вирішальною.

У «Висновках» конференції говорилося про необхідність «покласти край 
стихійному існуванню заповідників». З метою «спрямування їх роботи на ко-
ристь соціалістичного будівництва» було визначено пріоритетні напрямки 
наукової роботи кожного заповідника. Для заповідника «Конча-Заспа» та-
ким напрямком стала «іхтіологія з експериментальним птахівництвом». 
І це ще не так погано, як могло б бути, бо ж, наприклад, для Державного 

325 Там само.
326 Чорна Л. О. Природоохоронна та наукова діяльність Канівського природного заповідника у 20-

30-рр. ХХ ст. Заповідна справа в Україні, 2005. Т. 11, Вип. 1. С. 66-74.
327 ЦДАВО України. Ф. 1055. Оп. І. Спр. 1397. Арк. 29-36.
328 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1397. Арк.36.
329 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1381. Арк. 4, 5.
330 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1381. Арк. 20.
331 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1381. Арк. 33-34.
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лісостепового заповідника імені Т. Г. Шевченка напрямком стала «агроме-
ліорація та іхтіологія з комплексом природи Лісостепу (біологія, ґрунти, 
геологія)», через що за наступні роки всі степові гори над Дніпром засадили 
штучним лісом. Тож корінну природу більшої частини заповідника (нині Ка-
нівського) знищили в 1933-1936 рр. його ж працівники, заліснивши степові 
схили Канівських гір (див. фото).

Відповідно до рішень Конференції, кожен заповідник залежно від його 
«спеціалізації» мусив співпрацювати з визначеними господарськими науко-
во-дослідними закладами. Так, наприклад, до заповідника «Конча-Заспа» 
прикріплювалися Рибний інститут, Пухозбірна станція, Інститути – кормів, 
агроґрунтознавства, зообіологічний та птахівництва. Також маємо відомості, 
що раніше про необхідність долучити саме ці інститути писав сам директор 

Канівські гори у 1926 р., повністю вкриті степовою рослинністю. Джерело:  
Шарлемань М. Заповідник ім. Т. Г. Шевченка. Глобус, 1926. №20 (01.10.1926). С.11. 

Сучасний вигляд Канівських гір  
(Джерело: https://mapio.net/images-p/16136808.jpg)
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Ворохов332, що може означати виконання ним партійних завдань ще раніше. 
Між іншим, на користь гіпотези про саме таку його роль свідчить безіменна 
записка «До історії заповідника» 1933 року, написана, на нашу думку, 
рукою Г. Ворохова про те, що до об’єднання «в заповіднику лише інколи бу-
вали науковці, і то по вихідних на полюванні і риболовлі, а від того жодних 
результатів заповідник не мав до цього часу і от тепер зможе зайнятись 
соціалістичним будівництвом»333.

Після партконференції, не відкладаючи справу далеко в шухляду, провели 
об’єднане засідання дирекцій та наукового персоналу Держзаповідника Лісо-
степового та «Конча-Заспи» і ухвалили рішення про невідкладне їх об’єднання 
в одну установу. 15 березня 1933 року Г. Б. Спокойний доповідав про злиття на 
засіданні Президії ВУАСГН334. У результаті Президія ВУАСГН видала Постанову від 
29 грудня 1933 року «Про злиття заповідників Конча-Заспа і Лісостепового», яка 
передбачала, що поєднання допоможе не розпорошувати кошти, не дублюва-
ти завдання й сконцентрувати в середній течії Дніпра кваліфікований науковий 
персонал. Новоутворений заповідник отримав назву «Середньодніпровський 
лісостеповий»335. У Постанові йшлося про те, що заповідники розташовані побли-
зу один від одного по течії Дніпра (в межі одного географічного градуса), флора і 
фауна не можуть різко відрізнятися, а в літній час, коли проводяться досліджен-
ня, є швидке й зручне сполучення по Дніпру. Заповідники складають єдиний 
природний комплекс середньої течії Дніпра. Директором Середньодніпровського 
заповідника призначили І. Ф. Правду, про якого нам не відомо нічого336.

На момент поєднання у «Конча-Заспі» працювали:
1. Ворохов Гаврило Васильович – директор з 1 січня 1931 р.; з 1930 р. член

Комуністичної партії; неповна освіта; походив з сільських бідняків; до того 
6 років працював у друкарні.

2. Кирпиченко Михайло Яковлевич – заступник з наукової частини з 1 груд-
ня 1932 р.; гідробіолог з вищою освітою; походив з сільських бідняків; 
позапартійний.

3. Кришталь Олександр Пилипович – ентомолог з 1 березня 1932; незавершена
вища освіта; походив з робітників; позапартійний.

4. Стриживус Олексій Макарович – геоботанік з 1 квітня 1932; член Комуністич-
ної партії з 1928 р.; вища освіта, походив з селян-середняків.

332 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1425. Арк. 38.
333 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1381. Арк. 8-9.
334 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1426. Арк.21.
335 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1379. Арк.4.
336 Там само.
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5. Носаль Панас Дмитрович – іхтіолог з 1 грудня 1932; позапартійний; походив
з селян-бідняків; освіта вища.

6. Бауман Микола Павлович – асистент; позапартійний; походив зі службовців;
освіта середня.

7. Максименко Євгенія Степанівна – секретар-бухгалтер; походила з селян-бід-
няків; середня освіта; позапартійна337.

Крім того, у штаті заповідника налічувалось 15 осіб некваліфікованого персо-
налу (6 вартових, 1 нічний вартовий, 1 моторист, 1 коровник, 1 конюх, 2 доярки338, 
завідувач виробничою частиною, 1 технік і 1 метеоспостерігач)339, чого не було 
ніколи раніше й що, очевидно, вказує на те, що Заповідник у 1933 році займався 
вже зовсім не тими завданнями, яким була присвячена праця попередніх років.

До моменту поєднання заповідників у 1933 році, Заповідник «Конча-Заспа» 
орендував приміщення в Києві на вул. Леніна, 46 (нині це вулиця Богдана 
Хмельницького, будинок навпроти вул. Пирогова)340.

Для об’єднаного штату пропонували зберегти посади: 1 директора, 1 за-
ступника, 1 бухгалтера, 1 іхтіолога, 1 ботаніка, 1 ентомолога, 1 лісомеліоратора, 
4 асистенти, 4 техніки, 1 лаборанта і некваліфікованих кадрів: 2 метеоспостеріга-
чів, 11 вартових, 2 завгоспів, 1 конюха, 2 доярки, 1 коровника, 2 прибиральниці, 
1 моториста і 1 рахівника. Разом – 39 осіб341. 

Нам не відомо, чи позитивною новиною виявилося злиття заповідників для 
працівників «Конча-Заспи» і Рибної станції (та й врешті, як саме ця реформа 
впливала на Рибну станцію), а також не відомо, чи було злиття несподіванкою для 
них. Можна припустити, що Г. Б. Спокойний і М. В. Шарлемань були зацікавлені 
в поєднанні зусиль заповідників342. Проте досить скоро після злиття стало зро-
зуміло, що науковці Середньодніпровського заповідника не мають можливості 
вести роботу у віддаленій частині розширеного Заповідника − «Конча-Заспі»343, 
тому наукова робота тут фактично припинилась. 

337 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1.Спр.1425. Арк. 56.
338 Окрім матеріальних цінностей, 1933 року в Заповіднику було 8 коней, 28 корів та 2 свині 

(ЦДАВО України Ф.1055.Оп.1.Спр.1381. Арк. 17+зв.).
339 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1425. Арк. 64.
340 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1425. Арк. 40, 65.
341 ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1.Спр.1381. Арк. 47+зв
342 Чорна Л. Із втраченого : заповідник «Конча-Заспа». Заповідна справ в Україні, 2004. Т. 10, №1-2. 

С. 100-104.
343 Сучасна відстань від адміністрації Канівського природного заповідника (в описаний період Серед-

ньодніпровського) до місця розташування садиби заповідника «Конча-Заспа» дорогами стано-
вить понад 100 км. При цьому станом на 1933 рік цей шлях мав більшу протяжність, покриття 
доріг та транспорт були менш доступними для легкого пересування на таку відстань.



87ЗНИЩЕННЯ ЗАПОВІДНИКА

При цьому робота над створенням нового Середньоніпровського заповід-
ника безпосередньо велася в стінах заповідника «Конча-Заспа» (це дозволяє 
припустити зацікавленість у цьому працівників «Конча-Заспи»). З ініціативи 
директора Державного лісостепового заповідника Г. Б. Спокойного, 1930 
року М. Шарлемань долучився до підготовки плану роботи Лісостепового за-
повідника, у якому готував найбільшу, порівняно з іншими авторами, кіль-
кість розділів: зоологія, орнітологія, охорона пам’яток природи344. 19 грудня 
1930 року автори плану провели зустріч у приміщенні заповідника «Конча-
Заспа»345. Головував Г. Б. Спокойний, секретарював М. В. Шарлемань: «Слу-
хали: Доповідь директора Г. Б. Спокойного про мету, завдання, стан та 
перспективи розвитку заповідника та співдоповідь М. В. Шарлеманя – у на-
уковій частині заповідника»346.

За пів року потому під керівництвом М. Шарлеманя розпочалась комплек-
сна експедиція ВУАН, що охопила дослідженнями не лише територію тоді ще 
Державного лісостепового заповідника, а й прилеглі до нього урочища347. Пла-
нувалась до видання збірка праць наукової експедиції, серед яких М. Шарле-
мань готував орнітологічний нарис та загальний звіт про експедицію348. Утім, 
збірка так і не побачила  світ349,  як  і  другий  том збірки  самого  заповідника. 
Статей про заповідник одразу після його ліквідації майже не публікували (дві 
останні статті, опубліковані в Збiрнику праць зоологiчного Музею350 та Збiрнику 
праць Зоологiчного Музею АН УССР351, вийшли практично день у день з лікві-
дацією заповідника).

344 За даними Л.Чорної, Шарлемань не був новою людиною в темі охорони околиць Шевченкової 
могили в Каневі. Під час підготовки Постанови про створення Лісостепового заповідника, 
що розроблялась на виконання доручення Колегії Наркомзему від 30 липня 1923 року, у 1924- 
1925 роках планувалось, що він очолить один з відділів заповідника (Чорна Л. До історії ство-
рення заповідників біля могили Шевченка (за архівними документами 1923 –1930 рр.). Слово 
і час, 2003. №7).

345 ЦАВОВУ. Ф. 1230. On. 1 (1923 рік). Спр. 1. Арк. 2.
346 Там само.
347 Шарлемань М. Матерiали до орнiтологiї Державного лісостепного заповідника iм. Т. Шевчен-

ка та його околиць. Журнал бiозоологічного циклу ВУАН, 1933. №2. С. 93-108; IP НБУВ. Ф. X. 
№ 1910. Арк. 1-5.

348 Хроніка ВУАН. За радянську академію!, 1932. №21-22 (35-36). С.3.
349 Чорний М., Чорна Л. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретроспектив-

ний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку. Київ : ВПЦ «Київський універ-
ситет», 2013. С. 66.

350 Шарлемань М. Новi вiдомостi про птахiв Державного заповiдника «Конча-Заспа». Збiрник 
праць зоологiчного Музею, 1933. №12. С. 75-80.

351 Шарлемань М. Ссавцi заповiдника Конча-Заспа та в його районi. Збiрник праць Зоологiчного 
Музею АН УРСР, 1933. №12. С. 57-73.



88 Державний заповіДник Дніпрової пійми «конча-заспа»

З 1934 року, після переміщення столиці з Харкова до Києва, у «Конча-
Заспі» почалось будівництво урядових дач352 (сучасні президентські дачі). Для 
заповідника це рішення було фатальним, адже «Конча-Заспу» вивели зі 
складу Середньодніпровського заповідника і з підпорядкування ВУАСГН та 
передали на баланс Господарському відділу ВУВЦК. Замість неї до Середньо-
дніпровського заповідника відійшов острів Заріччя поблизу Канева353. На 
цьому від заповідника залишилась сама лише назва, що використовується й 
до нашого часу. Як слушно наголошує Л. Чорна, «Конча-Заспа» втратила са-
мостійність і стала лише частиною іншого заповідника, яку легко було 
«відламати», що незабаром і відбулося. Улітку 1934 року заповідну територію 
площею 1431,95 га зайняв для будівництва урядових дач спецрадгосп 
ВУЦВК. Про це рішення не повідомили навіть ВУАСГН, якій був підпоряд-
кований заповідник354. Питання було вирішене на значно вищому рівні, ніж усі 
попередні рішення щодо заповідника, від самого часу його створення.

Напевно, наукові співробітники залишилися в штаті Середньодніпровського 
заповідника. Достеменно це відомо про О. П. Кришталя, «Особистий листок по 
обліку кадрів» якого свідчить, що з 15 листопада 1934 до 10 грудня 1936 р. він 
працював у заповіднику на посаді спеціаліста-ентомолога.355

Віцепрезидент ВУАСГН М. Варфоломієв спробував захистити заповідник, 
подавши до секретаріату ЦК КП(б)У документи, які обґрунтовували необхідність 
збереження заповідного статусу «Конча-Заспи»: 

352 Шарлемань Николай Васильевич. Воспоминания. 1968-1970. Рукой Г. К. Голдина, А. А. Бевзо 
и машинопись. ІР НБУ. Ф.49. №.4 / 2. – Арк.49.

353 Кришталь О. П. Канівський біогеографічний заповідник. Збірник праць Канівського біогеогра-
фічного заповідника, 1947. Т. 1, вип. 1. С.3.

354 Чорний М. Г., Чорна Л. О. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретро-
спективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку. Київ: ВПЦ “Київський 
університет”, 2013. С.85.

355 Чорна Л. О. Природоохоронна та наукова діяльність Канівського природного заповідника у 20–
30-рр. ХХ ст. Заповідна справа в Україні,2005. Т. 11, вип. 1. С. 66-74.
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«Рішенням Урядової комісії по переїзду до м. Київа було передано господар-
ському відділу ВУЦВК’у держзаповідник Конча-Заспа. Цього рішення ні Урядо-
ва Комісія, ні господарчий відділ ВУЦВК’у не було повідомлено Академії Сіль-
ськогосподарських Наук, не відомо до сього часу й мети передачі заповіднику 
«Конча-Заспа». 

Академія С.-Г. Наук вважає, що передача заповіднику Конча-Заспа завдасть 
великої шкоди багатьом ділянкам соціалістичного сільського господарства. 

Заповідник Конча-Заспа – відомий на протязі багатьох років, як: 

1. Класичний центр нересту риби (розплідник).
2. Лукові угіддя «Конча-Заспа» характерні своїм розвитком надзвичайно.
3. У заповіднику «Конча-Заспа» велося протягом багатьох років наукова

робота з усіх боків щодо вивчення кормових ресурсів та умов поліпшення луків 
середньої та горішньої течії Дніпра. 

4. У заповіднику «Конча-Заспа» вивчено протягом багатьох років усі ділян-
ки природи. 

5. Прикладаючи довідку про заповідник «Конча-Заспа»  та  том  1 праці за-
повіднику «Конча-Заспа» просимо Секретаріат ЦК КП(б) У скасувати рішення 
Урядової Комісії про передачу заповідника «Конча-Заспа» господарському відді-
лу ВУЦВК у. 

Вважаємо для збереження дальшої роботи заповіднику «Конча-Заспа » за-
лишити його в системі заповідників Всеукраїнської Академії С/Госп. Наук. 

Віце-Президент Всеукраїнської Академії С/Г Наук 
М.Варфоломієв. 

П. С. Заповідник «Конча-Заспа» має землі 1431,95 га. З них: 
1. Заплавних луків (30%) – 428 га.
2. Зарослів шелюги (27 %) – 384 га.
3. Лісу (сосна + дуб( 12 %) – 171 га.
4. Пісків (7 %>) – 99 га.
5. Болото, чагарники (2 %) – 30 га.
6. Річково-озерових площ (22 %) – 311 га.

Разом – 1431, 95 га. 

7. VIII. 34. Варфоломієв. 
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Довідка (Основні завдання заповідника, територія)

1. На території «Конча-Заспа» порівнюючи гарно зберіглась рослинність і
зокрема маємо значні зарослі дубів, якими раніше була покрита більша частина 
заплавних, а тепер залишилось в помітній кількості лише на території запо-
відника «Конча-Заспа»...

4. Практика минулих 1932-1933 років показала, що штучне запліднення
риби в залежності від кліматичних умов не завжди дає бажані наслідки. Так 
що охорона природніх місць нересту та нагульних місць пліднику промислово-
цінної риби в системі засобів по збагаченню рибних ресурсів Дніпра має неаби-
яке значення. Ніхто не буде відкидати значення класичних нерестилищ та на-
гульних місць для плідних районів заповідника «Конча-Заспа». 

5. «Конча-Заспа» є місцем перепочинку великої кількості мисливських птахів
в період полювання і те, що в цей час тут збирається величезна кількість мис-
ливських птахів є безумовно наслідки роботи заповідника на протязі ряду років.

 7. VIII. 34. 
Варфоломієв».356

Невдовзі після цього й сам М. Т. Варфоломієв був репресований. 22 черв-
ня 1937 р. його заарештували згідно з обвинуваченням за статтями 54-11, 54-6 
як «учасник контрреволюційної організації правих», 1 вересня 1937 р. на закри-
тому судовому засіданні виїзної сесії військової колегії Верховного суду СРСР М. 
Т. Варфоломієва було засуджено за статтями 54-7, 54-8, 54-11 до вищої міри 
покарання – розстрілу з конфіскацією всього належного йому майна357. 

Одночасно з цим у 1933-1935 роках на півдні України розгорнулась драма-
тична «асканійська» справа, внаслідок якої за фіктивним звинуваченням у підго-
товці збройного державного перевороту були арештовані майже всі працівники 
Державного Степового заповідника  «Чаплі»  (Асканія-Нова)358.  Справа була на-

356 ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 20. Спр. 6446. Арк. 68-70
357 ГДА СБУ. Архівно-кримінальна справа М. Т. Варфоломєєва, заступника начальника УНГО УРСР. 

22 червня 1937 р. Спр. 39249-фп.
358 На початок 1929 року Асканія-Нова була не лише заповідником, а й потужним дослідницьким 

центром, який працював з екологічними інститутами в інших державах і сам наважився 
першим в СРСР назватись «Степовим інститутом екології». 1929 року на І Всеросійському 
з’їзді по охороні природи одним з ключових учасників був керівник Асканії-Нова В. В. Стан-
чинський. «Наукова робота повинна вестись в усіх без винятку, заповідниках. І якщо запо-
відники перетворяться на курорти – це буде великою помилкою», – казав він на засіданні 
з’їзду (Труды 1-го Всероссийского съезда по охране природы. Всеросс. О-во охр. природы. 
М., 1930. С.22). Те саме казав на з’їзді і представник лісоводів України О. Ф. Скоробагатий, 
що згодом буде репресований зі Станчинським.  У січні 1930  р., разом з директором Асканії-
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цілена на знищення керівництва заповідника, що врешті й відбулось. В одному 

Нова Ф. Ф. Бегою, керівник Інституту В. В. Станчинський надіслав лист до керівництва РНК, 
у якому виклав перспективний план розвитку заповідника «Асканія-Нова», обґрунтовуючи 
необхідність проведення екологічних досліджень та посилення охорони заповідного степу: 
«У цих умовах цілинний степ Асканії, з великою абсолютно-заповідною ділянкою всередині 
нього стає безмірною світової цінністю. Будучи еталоном природних процесів, необхідним 
для порівняння з процесами, що відбуваються в природі під впливом людини, абсолютно за-
повідна ділянка вимагає до себе виняткового дбайливого ставлення» (ЦДАВО України. Ф. 1. 
Оп. 6. Спр. 437. Арк. 19). У травні 1930  р. матеріали щодо Асканії В. В. Станчинський 
озвучив на IV Всесоюзному з’їзді зоологів, анатомів і гістологів в Києві доповідь про необ-
хідність розвитку екологічної науки в Україні: «Відкривається надзвичайно велике і зовсім 
нове поле для плідних досліджень. Це поле для дослідження належить розвивати молодій 
науці – екології» (Борейко В. Е. Аскания-Нова: тяжкие версты истории (1826-1993). Киев: Ки-
евский эколого-культурный центр, 1994. 157 с.). Однак у Станчинського знайшовся грізний 
партійний критик – помічник Т. Д. Лисенка – І. І. Презент. Він висловив сумнів у доцільності 
існування екології як науки. Станчинський гідно відповів на критику, показавши всю 
некомпетентність його висловлювань (Медведев С. М. Заповедник «Чапли» и его значение 
в изучении природных условий степи. Біологія та валеологія. Вип.10. Харків, 2008. С.74-91).

Вдруге велике зіткнення між Станчинським і Презентом відбулося в Ленінграді, на 
початку лютого 1932 р. на I Всесоюзній фауністичній конференції. Цього разу Презент ви-
шукував в доповідях природоохоронців «політичні» помилки. Фактично цей момент і став 
свого роду переломом, після якого УКОПП і заповідники поступово зазнали краху під тис-
ком партійних репресій. Сподіваючись уникнути переслідувань, Станчинський відійшов від 
керівництва Асканією, переїхав до Харкова. Тим часом в наукових журналах (в т.ч. тих, що 
видавала сама Асканія-Нова) на його адресу почалась політична критика (Фінкельштейн Е. О. 
Стан і завдання на біологічному фронті в світі листа тов. Сталіна. За марксистсько-ленінське 
природознавство, 1932. № 2-3. С.11-26). Уже в першій декаді жовтня 1933 р. співробітники 
Дніпропетровського обласного управління ГПУ стали арештовувати працівників Асканії-
Нова: А. П. Гуна, С. І. Медведєва (1899-1979), К. Є. Сіянка та ін. (всього 21 осіб). Після перших 
же допитів 15 з них «зізналися» в участі у вигаданій контрреволюційній асканійській ор-
ганізації, очолюваній професором В.Станчинським (Архів СБУ у Херсонській обл. Спр.7654ФС. 
№765; Спр.2014ФС; Спр.2285ФС Архів СБУ у Миколаївській обл. Ф.6. – Спр.3045-С). 6 листопа-
да 1933 року Станчинського заарештували (а всіх, хто зізнався, звільнили «за відсутністю 
складу злочину»). У зв’язку з цим у Харкові скасували черговий п’ятий Всесоюзний з’їзд зо-
ологів, анатомів і гістологів, який він повинен був організувати восени 1933 р., розсипали 
набори чергових номерів «Журнала экологии и биоценологии», видаваного вченим (вийшов 
тільки один його номер) (Борейко В. Е. Аскания-Нова: тяжкие версты истории (1826–1993). 
Киев: Киев. экол.-культурный центр, 1994. −157 с.). Станчинського і його колегу Б. Форту-
натова оголосили ватажками контрреволюційної організації (у справі фігурувало бл. 80  
учасників вигаданої організації і ще бл. 200 завербованих ними (ГДА СБУ. Спр.№ 44346. Т. 4, 
Арк.145), в тому числі всі працівники Асканії-Нова (Там само, Арк.181-182), що проводила 
тренування незаконних військових формувань на безлюдній території заповідників (ГДА 
СБУ. Спр.208744 (44346)-ФП (в 3 томах). І дійсно, усі безлюдні приморські природні території 
на той час входили до Державних надморських заповідників! А вони зі свого боку були на 
цей час частиною адміністративної структури Асканії-Нова. Отож репресії охопили всіх, 
хто працював у Асканії-Нова і всіх, хто працював у Надморських заповідниках. Загалом в ар-
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з томів справи керівників Асканії-Нова В. Станчинського та Б. Фортунатова збе-
режена схема, яка начебто свідчить про те, що уявна «повстанська організація» 
мала своїх людей не тільки в академічних інститутах Москви, Ленінграда, Києва 
й Харкова, а й у німецькому посольстві та за кордоном. Її «бойовики» 
групувалися в Асканії-Новій, Конча-Заспі, у Кримському заповіднику, а також 
Державних надморських заповідниках. Під тортурами й тиском слідчих 
Станчинський, Фортунатов «зізналися» у своїй «злочинній діяльності», а зоолог 
Шуммер назвав нові прізвища «членів» організації. Станчинського засудили до 
5 років ув’язнення, Фортунатова – до 10 років359. 

Звинувачення в тому, що саме тут, у Заповіднику «Конча-Заспа», готували 
загони для збройного перевороту в СРСР, було більш ніж достатнім, щоб припи-
нити будь-які розмови про його поновлення.

Безрезультатним виявилося й прохання в 1938 році президента АН УРСР     
О. О. Богомольця до українського уряду передати «Конча-Заспу» в підпорядку-
вання Академії наук360 та ще одна аналогічна марна спроба 1944 року361.

Д. Є. Белінг, відомий раніше як активний прибічник природоохоронних ідей, 
1935 року, вже після ліквідації Заповідника «Конча-Заспа», у своєму огляді гід-
робіологічної науки в Україні і, зокрема, роботи Дніпровської біологічної станції, 
навіть не згадував, що протягом 1921-1933 років вона діяла в складі Запо-
відника362 (хоча він сам працював у ньому).

хіві СБ України ми виявили згадки понад як 45 осіб, щодо яких велось слідство в цій справі. У 
результаті Станчинський підписав зізнання в антирадянскій діяльності, але не в шкідни-
цтві в Асканії (ГДА СБУ. Спр.208744 (44346)-ФП, т.1. Арк.26). З протоколів допитів, які збе-
рігаються в ГДА СБУ, добре видно, що беручи на себе відповідальність за неіснуючу контр-
революційну організацію, він не назвав нікого з колег природоохоронців. Він наголошував, 
що Б. Фортунатов врятував Асканію і що роботи з відновлення зубра, що проводились у 
Асканії, мають світове значення (Там само. Арк. 27). Також наголошував, що О. Яната 
(один з головних об’єктів нападок під час репресій природоохоронців) не знав про 
контрреволюційну організацію (Там само. Арк 39).

359 Репресоване  «відродження»  /  Упоряд.  О.  І.  Сидоренко,  Д.  В.  Табачник.  К.:  Україна,  1993. 
399 с.

360 Чорна Л. О. Із втраченого: Заповідник «Конча-Заспа». Заповідна справа в Україні, 2004. Т. 10. 
№ 1-2. С. 100-104.

361 Чорна Л. О. Особливості функціонування природно-заповідної мережі Середнього Придніпров’я 
(1940 – 1950-і рр.). Збереження та відтворення біорізноманіття природно-заповідних терито-
рій. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Рівнен-
ського природного заповідника (м. Сарни, 11-13 червня 2009 року) / Ред. кол. Будз М.Д та ін. 
Рівне, ВАТ «Рівненська друкарня», 2009. С. 109-114.

362 Белінг Д. Є. Сторічна діяльність Київського університету в галузі фауністичних та гідробіологіч-
них досліджень. Розвиток науки в Київському університеті за сто років. К. : Вид-во Київського 
державного університету, 1935. С. 183–204.
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Єдиним вченим, що продовжував публікувати наукові праці про Заповідник, 
лишався ентомолог О. П. Кришталь, що працював у ньому з 1932 до 1934 року. 
Включно до 1956 року він публікував наукові статті і навіть книжки про 
ентомофауну Заповідника, чітко називаючи його Заповідником «Конча-
Заспа»363.

У час німецько-фашистської окупації Києва проокупаційна преса могла пу-
блікувати матеріали, які ще з кінця 1920-х краєзнавці й природоохоронці собі 
не могли дозволити. Серед іншого, у газеті «Український вісник» 1944 року 
проф. М. Михайловський опублікував огляд заповідників України, серед яких 
наводиться і «Конча-Заспа»: «Здається трохи несвоєчасним, якщо не наївним 
говорити про заповідники в часи грізних військових подій, коли гинуть не тіль-
ки пам’ятки природи, але й пам’ятки культури нашої, коли глибокими ранами 
розшматоване тіло нашої Батьківщини. Але нам дороге все, що стосується 
України, в тому числі й її дорогоцінні місця, де недоторканим зберігається ми-
нулий краєвид її. Якщо їх тепер уже немає хай внесе ця замітка лепту свою в їх 
увічнення, якщо вони зберіглися – хай зверне вона увагу на них у ту добу, коли 
настигне час їхньої відбудови…».364

Ще певний час після Другої світової війни частина колишнього Заповідника про-
довжувала існувати у формі трьох окремих мисливських заказників «Острів Коза-
чий», «Острів Ольжин», «Урочище Молодецьке», підпорядкованих мисливському 
господарству «Конча-Заспа»365. У 1951-1952 роках на цих територіях проводилось 
розведення мисливських птахів та звірів, сплановане за участі М. Шарлеманя 
кількома роками раніше366. Навіть після скасування Заповідника, а також після 
Другої світової М. Шарлемань (під час війни він був вивезений німцями і з великими 
труднощами повернувся назад 1946 року) продовжував опікуватись своїм «мудрим 
царством». 1957 року він також підготував звернення на ім’я начальника Управлін-
ня зеленою зоною м. Києва А. Лаптєва, у віданні якого перебувало урочище «Конча-

363 Кришталь О. П. До вивчення фауни луків долини Дніпра. Збірник праць Середньодніпровського 
державного заповідника. Київ-Полтава, 1939. №1. С. 132-170.; Кришталь, О. П. Матеріали до 
вивчення ентомофауни долини Середнього Дніпра Київ, 1949. 249 с.; Кришталь О. П. Ентомофа-
уна ґрунту та підстилки в долині середньоï течіï р. Дніпра. Киïв, 1956. 423 c.

364 Михайловський М. Українські заповідники природи. Український вісник, №8 (14.05.1944) Шп.6.
365 Шарлемань Н. Справка об охотничьем урочище «Конча-Заспа» / Докладные записки, справки и пе-

реписка с ЦК КП (б), СМ УССР и другими органами об охране природы на территории УССР, меропри-
ятиях по обогащению запасов дикой фауны, государственных республиканских заказниках «Конча-
Заспа», «Залесье» и др. 16.02-31.12.1949 г. ЦДАВО України. Ф.5105. Оп.5. Спр.34. Арк. 27-31.

366 Шарлемань Н. Справка об охотничьем урочище «Конча-Заспа» / Докладные записки, справки и 
переписка с ЦК КП(б), СМ УССР и другими органами об охране природы на территории УССР, ме-
роприятиях по обогащению запасов дикой фауны, государственных республиканских заказниках 
«Конча-Заспа», «Залесье» и др. 16.02-31.12.1949 г. ЦДАВО України. Ф.5105. Оп.5. Спр.34. Арк. 36.
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Заспа». У зверненні, підписаному шістьма поважними науковцями367, Шарлемань 
закликав Управління відновити заповідник: «Начальнику управления зелёной зоны 
Киева тов. А. А. Лаптеву. В газете «Вечірній Київ » недавно сообщили о том, что 
урочище «Конча-Заспа» передаётся в ведение Управления зелёной зоны г. Киева. 
Это сообщение даёт нам повод поднять вопрос о восстановлении существовав-
шего в названном урочище с 1919 по 1934 гг. заповедника Конча-Заспа, единствен-
ного в лесостеповой зоне Украины»368.

1958 року вийшла друком книжка М. Шарлеманя для старшого шкільного віку 
«Весна-Красна. Нариси з природи України». Крім іншого, вона містить розділ 
«Орел та качки», що починається єдиною згадкою про колишній заповідник: «Це 
довелося мені спостерігати в колишньому заповіднику «Конча-Заспа» біля Ки-
єва»369. Про Заповідник та Рибну станцію згадується і в інших нарисах (розділах), 
хоча вже й не надається пояснень, який саме заповідник мається на увазі. Шар-
лемань хотів зобразити на обкладинці збережені в спогадах ландшафти Запо-
відника «Конча-Заспа». Фонд М. Шарлеманя в Інституті рукопису НБУ ім. В. Вер-
надського зберіг авторський ескіз обкладинки книжки, на якому зображене 
заплавне озеро з очеретом та злітаючими переполоханими качками-крижнями370 
(цей ескіз ми використали 2019 року для обкладинки збірки видань «Пам’ятки 
української природоохоронної літератури»371, оригінальну картину для якої нама-
лювала художниця О. Надєіна). Навіть розмінявши восьмий десяток, вчений не 
міг відмовитись від найкращого періоду його життя, коли він очолював Заповід-
ник «Конча-Заспа», який працював так, як він хотів, протягом лише одного 1928 
року. Більшість текстів книжки написані саме в той період і саме їх він прагнув 
бодай у якомусь вигляді видати починаючи з середини 1930-х. У передмові він 
зізнався в цьому: «...заголовок книги пояснюється й тим, що спостереження, 
зібрані в ній, автор провадив переважно напровесні свого життя»372. 

367 Серед підписантів – доктор географічних наук В. Попов, член-кореспондент АН СРСР С. Звєре-
зомб-Зубовський, а також голова правління Спілки Художників УРСР М. Дерегус, к.б.н. Д. Ра-
тушевський, заслужений діяч мистецтв УРСР М. Глущенко, народний художник СРСР О. Шов-
куненко. О. Ющенко у 2001 році згадує (див. список публікацій про М. Шарлеманя у додатку), що 
проф. Шарлемань, станом на 1969 рік, був дуже добре обізнаний у живописі.

368 Шарлемань Николай Васильевич, Дерегус Михаил Гордеевич и другие – начальнику Управ-
ления зеленой зоны г. Киева. Письмо о восстановлении заповедника Конча-Заспа. 1957 г. 
Машинопись с дописками Шарлеманя. ІР НБУ. №49. №202. Арк. 1-2.

369 Шарлемань М. Весна-Красна. К.: Радянська Школа, 1958. С. 15.
370 ІР НБУ. Ф. 49. Спр. 1167. Арк. 200.
371 Пам’ятки природоохоронної літератури України. Антологія українських видань, присвячених 

охороні природи початку ХХ століття (1914-1932) / Серія: «Conservation Biology in Ukraine». Вип. 
12. Київ: LAT&K, 2019. 330 с.

372 Шарлемань М. Весна-Красна. К.: Радянська Школа, 1958.
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1964 року Шарлемань видав другу натуралістичну книжку для школярів «Лі-
сові барабанщики»373. Єдиний знайдений нами примірник нині зберігається 
в Національній бібліотеці України для дітей (Київ), хоча видана вона була на-
кладом 30 000 примірників374. Книжка розповідає про заповідники «Конча-За-
спа», «Асканія-Нова», «Хомутовський степ». Текст також підказує, що він був 
написаний ще в кінці 1920-х: багато вжитих у ній слів у 1964 році вже давно 
вийшли з обігу. У редакційній передмові позитивно сказано про автора: «Цього 
невисокого худорлявого дідуся, якому вже близько вісімдесяти років, ви мало 
не щодня можете зустріти на Трухановому острові Дніпра, у Голосіївському 
лісопарку, на озерах заповідника «Пуща-Водиця»375… Як і в дні далекої молодос-
ті, відомий київський зоолог і натураліст Микола Васильович Шарлемань при-
страсно любить рідну природу».

373 Шарлемань М. Лісові барабанщики. Нотатки натураліста. Київ: Дитвидав, 1964. 37 с.
374 Судячи з усього, автор цього видання був першим читачем книги «Лісові барабанщики» у бі-

бліотеці за весь час її зберігання.
375 Звісно, ідеться про заповідник «Конча-Заспа», адже це в ньому є озера й про нього написана кни-

га. У Пуща-Водиці заповідника не було ніколи. Отже, вірогідно, передмова була написана про ко-
лишній заповідник «Конча-Заспа», а помилкова згадка про «Пущу-Водицю», очевидно, внесена на 
етапі верстки (дійсно, не всі 1964 року пам’ятали, що 30 років тому під Києвом був заповідник).

Макет обкладинки М. В. Шарлеманя 1931 року та сучасна версія цього ескізу, 
намальована О. В. Надєіною в 2019 році.
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Це вся інформація, яку ми змогли зібрати про хронологію подій створення, 
роботи та руйнування Заповідника «Конча-Заспа». Його територія й до нашого 
часу лишається переважно в природному стані й здебільшого не сильно змі-
нилась після 1934 року. Опис сучасного періоду історії захисту цієї території 
потребує окремого детального дослідження і торкаємось його лише 
поверхово у розділі «Замість післямови». Крім того, у формі окремих томів ми 
готуємо усі публікації про Заповідник, що були видані за період боротьби за 
його створення, а також окремі тексти, видані пізніше за матеріалами, 
зібраними в роки роботи Заповідника або в діаспорі авторами, що не були 
поінформовані, що Заповідника «Конча-Заспа» вже не існує.



97ЗНИЩЕННЯ ЗАПОВІДНИКА

Замість післямови

Державний заповідник «Конча-Заспа» існував у заплаві Дніпра на південь 
від Києва як рибний заповідник (1921-1929)376, а згодом як комплексний «за-
повідник Дніпрової пійми» (1929-1934)377. Він був популярним об’єктом замісь-
ких екскурсій, що обслуговувались державними туристичними організаціями. 
Ба більше, в останні роки роботи Заповідника екскурсії до нього стали важли-
вим атрибутом наукових та громадських конференцій (таку традицію завели ще 
М. Грушевський та В. Вернадський)378 і навіть урядових з’їздів379. Перенесення 
столиці УРСР з Харкова до Києва (1934 р.) створило необхідність будувати 
урядові дачі в мальовничому передмісті нової столиці. На превеликий жаль, 
для цього обрали саме територію Заповідника «Конча-Заспа». 

Окрім того, що до Заповідника була натоптана гарна стежка, його ліквідації на 
користь державних дач сприяли, вірогідно, географічні й логістичні обставини: 
1. Мальовничий ландшафт з просторими луками, зручними для піших прогуля-

нок, поодинокими старими дубами та гарною оглядовою точкою на високому 
березі оз. Конча (ділянка Вітяно-Трипільського лісництва, що входила на 
той час до складу Заповідника), з якої було зручно споглядати пейзаж 
долішньої частини Заповідника понад кронами дерев.

2. Наявність інфраструктури: у Заповіднику було обладнано низку будівель у районі
північної околиці озера Заспа (споруди Заповідника та Рибної станції) та було від-
працьоване сполучення з Києвом. На відміну від сучасного Києва, який нероз-
ривно тягнеться від центру міста до «Конча-Заспи» й далі, тоді йшлося про 
територію, віддалену від міста на 18 км і яка щороку затоплювалась повенями.

3. Близькість до Києва й водночас складна логістика відвідування. На той час
до Заповідника можна було потрапити лише моторним човном з  Києва,  що 
означало можливість легко контролювати відвідування території.

376 ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.29.
377 Шарлемань Н. Госудаpственный заповедник «Конча-Заспа». Пpиpода и социалистическое хо-

зяйство, 1931. T.: ІV, № :1/3. С. 20-23.
378 Студинський К. З побуту на радянській Україні:111. Засідання історичної секції. Праця «Науко-

вого Товариства ім. Шевченка». Діло, 1927. №160 (22 липня), Шп.2.
379 Полонська-Василенко Н. Українська Академія наук : нарис історії. Інститут для вивчення історії 

та культури СССР. Мюнхен: Друк. «Logos», 1955. С.76.
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4. Природний захист ділянки, обраної для урядових дач. Ідеться саме про місце
з оглядовим майданчиком на високому березі (поряд із сучасним санаторієм
«Жовтень»). Зі сходу дачі були обмежені озером Конча (глибиною до 13 ме-
трів з обривчастим берегом). Із заходу ділянка оточувалась лісами Вітяно-
Трипільського лісництва380.

Урядові дачі опинилися посеред великого, недоступного для наземного
транспорту масиву дикого мальовничого лісу, відділені територією щойно ска-
сованого Заповідника від небажаних спостерігачів та крутим берегом озера381 – 
від небажаних відвідувачів. Варто визнати, що стратегічно місце для розміщення 
дач було обране вкрай вдало.  Та, на жаль, таке державне рішення призвело до 
ліквідації самого Заповідника. 

Автори, які писали тексти про «Конча-Заспу» (І. Парнікоза382, В. Ульянов-
ський383),  хибно трактували спогади М. В. Шарлеманя384, який зазначав, що За-
повідник скасували через будівництво державних дач. Дійсно, його скасування 
пов’язане  з  «урядовим  будівництвом», однак трактування спогадів М. Шарле-
маня  про  те,  що  дачі були збудовані на місці Заповідника, − помилкове. Запо-
відник  майже  повністю  розташовувався  в  заплаві Дніпра, яка до кінця 1970-х 
років, коли було встановлено  регульований  режим  Канівського  водосховища,
переживала  масштабні  весняні  водопілля.  Під  час  них рівень води подекуди
підіймався  на  кілька  метрів.  Так, 1931 року значною мірою від затоплення по-
страждали навіть будівлі самого Заповідника385. 

380 На той час цей лісовий масив був майже недоступний транспорту, адже відомих нам су-
часних доріг ще не було й увесь ліс був фактично островом між основним руслом Дніпра й 
бічним його рукавом, який у наш час практично осушений та забудований. Нагадуванням 
про колишній другий рукав Дніпра лишається високий берег річки, що тепер знаходиться 
далеко від основного русла на захід та височіє в районі сіл Лісники, Ходосівка, Підгірці й далі 
на південь до заболоченої, ще більш непрохідної долини р. Стугна.

381 З моменту будівництва урядових дач, а згодом і санаторію, топонім Конча-Заспа цілковито 
трансформувався й став означати зону елітної забудови. Ба більше, назва поширилася з не-
величкої території між двома старицями (площею 160 га) на велику зону від сучасної Голо-
сіївської площі в м.Києві й до самої його південної межі (саме в цих межах на відстань 40 км 
розтягується сучасне лісопаркове господарство «Конча-Заспа»). В околицях колишнього 
Заповідника розміщується спортивна база ФК «Динамо-Київ», олімпійський центр, кілька 
ресторанів і навіть окремий населений пункт).

382 Парнікоза І. Ю. Микола Шарлемань і заповідник «Конча-Заспа». ХайВей, 15.12.2011. 
https://h.ua/story/346138/

383 Шарлемань Н. В., Природа и люди Киевской Руси. Воспоминания. Автобиография. Переписка. [Текст] 
/ Н. В. Шарлемань ; сост., предисл., коммент. В. И. Ульяновский. Киев : Антиквар, 2015. 1130 с.

384 ІР НБУ.Ф. 49.№4/2. Арк. 49.
385 Шарлемань, М. Спроба поновити в Заповіднику «Конча-Заспа» бобра. Український мисли-
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На червоноармійській вій-
ськовій карті (орієнтовно 1931-
1934 року) можна побачити 
розміщення адміністрації За-
повідника (зовсім не там, де 
згодом були розміщені урядо-
ві дачі). Вірогідно, ліквідація 
«Конча-Заспи» була необхідна 
саме для зменшення відвіду-
ваності території навколо май-
бутніх дач і урядового санато-
рію. Дійсно, на початок 1930-х 
у Заповіднику активно працювала його адміністрація, науковий штат, Рибна 
станція. Територія була полігоном наукової роботи багатьох академічних інсти-
туцій386. Тому ліквідація Заповідника однозначно означала зменшення кіль-
кості відвідувачів цієї території. Аж до кінця 1990-х територія вже колишньо-
го Заповідника відігравала роль захисту дач високопосадовців від снайперів і 
в 2021 році знову стала закритою.

Після ліквідації Заповідника «Конча-Заспа» його долішню територію реоргані-
зували в спецрадгосп ВУЦВК387, а згодом поділили під сінокоси між колгоспами 
Київщини. Серед них територія Заповідника (розміщена навколо урядових дач) 
дісталась колгоспу «Бузівський» сіл Бузова Києво-Святошинського району, Тара-
сівка та Хотів − на відстані 60, 32 та 23 км від місця сіножаті відповідно. З усіх 
перелічених населених пунктів (окрім Хотова) взагалі неможливо було дістатись 
цієї території, окрім як через Київ, що примножувало реальну відстань дорогами 
ще більше. Тому можемо припустити, що луки на території, що при-лягала до 
урядових дач, могли не викошуватись у звичному режимі й просто відігравати 
роль мальовничого краєвиду для відпочивальників партійної «еліти». На користь 
цього припущення свідчить те, що саме в зоні колишнього Заповідника на наш 
час переважають молоді рідколісся, дерева в яких (окрім окремих старих дубів, а 
також дерев біля водних об’єктів та вздовж доріг) не  старші за 70-90 років, у той 
час  як всі незаболочені території навколо й досі залишаються переважно луками.

вець та рибалка, 1931. №:5/6. С. 7-9; Шарлемань М. Матерiали до орнiтологiї Державного 
заповiдника «Конча-Заспа». Збiрник праць Зоологiчного музею, 1930. №:8. С. 47-98.

386 Шарлемань Н. Госудаpственный заповедник «Конча-Заспа». Пpиpода и социалистическое хо-
зяйство, 1931. T.: ІV, № :1/3. С. 20-23.

387 Чорний М. Г., Чорна Л. О. Канівський природний заповідник: передумови створення, ретро-
спективний аналіз діяльності, сучасний стан та перспективи розвитку. Київ: ВПЦ “Київський 
університет”, 2013. С.85.
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Між іншим, припинення сінокосіння на більшості територій правобережної за-
плави Дніпра (від Києва й до Козина) в останні 10 років призвело до стрімкого за-
ростання луків. Можемо припустити, що саме сінокосний режим підтримував луки 
на більшій частині цих територій з 1930-х років і до останнього часу. А на території 
колишнього Заповідника з 1934 року й до нашого часу заплава Дніпра не викошу-
валась і тому ще з тих часів заростає деревами й чагарниками.

Після появи урядових дач колишній Заповідник та територія новозбудованого 
санаторію почала фігурувати на картинах багатьох титулованих радянських худож-
ників. Здебільшого картини зображали найбільш живописні місця Заповідника – 
лучні діброви з поодинокими 
старими деревами та картини 
весняного водопілля.

До природно-заповідного 
фонду Конча-Заспа почала час-
тинами повертатися лише за 
63 роки, поступово відновлюю-
чи колишній охоронний статус. 
З 1995 року й до 2020 року на 
місці колишнього Заповідника 
або безпосередньо поряд з ним 
було створено 8 нових терито-
рій природно-заповідного фон-
ду. Одна з них на цей час ліквідована (Регіональний ландшафтний парк «Голосіїв-
ський»), 7 – залишаються чинними (заказники «Острів Жуків», «Острови Ольжин і 
Козачий», «Лівий берег озера Конча», «Конча-Заспа», «Заплавний», «Жуків острів» 
та регіональний ландшафтний парк «Дніпровські острови»). Усі перелічені об’єкти 
(окрім заказника «Острови Ольжин і Козачий») просторово накладаються на заказ-
ник «Острів Жуків»; заказник «Заплавний» взагалі створений державними органа-
ми Київської області на території м. Києва, а РЛП «Дніпровські острови» створений 
Київською міською радою частково на території Київської області. 

Усі вони створюють найскладнішу в Україні конфігурацію природоохоронних 
територій, переплетених між собою. Розібратись у плетиві сучасного статусу 
«Конча-Заспи» й зрозуміти, чому нові заповідні об’єкти створювались поверх 
існуючих раніше, виявилось не менш складним завданням, ніж віднайти іс-
торичні джерела 1920-х років. Для простоти в цьому виданні ми лише розмі-
щуємо узагальнену схему сучасних статусів території колишнього Заповідника 
(в додатку). Достатньо буде сказати, що на сучасному етапі вся територія ко-
лишнього Заповідника «Конча-Заспа» входить до складну сучасних територій 
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природно-заповідного фонду (переважно заказників). Водночас, за даними 
Публічної кадастрової карти, майже вся ця територія поділена на земельні ді-
лянки, передбачені для забудови. До того ж, ділянки надані забудовникам не 
лише всупереч статусу заказників, а й усупереч тому, що йдеться про 
територію м. Києва, а більшість ділянок надані для забудови саме рішеннями 
державних органів Київської області.

Лише одну деталь зі складної сучасної біографії «Конча-Заспи» ми вміщуємо 
в цю книжку. Це унікальна історія створення заказника з дивною назвою «Лівий бе-
рег озера Конча», або навіть «Ландшафтний заказник на лівому березі озера Конча». 
Саме він був створений першим з усіх сучасних заповідних територій Конча-Заспи 
після 1934 року. Це сталося 1997 року за дуже специфічних обставин.

Заказник розтягнувся вузькою смужкою вздовж берега озера. Тут маємо при-
гадати про стратегічне «захисне» значення колишнього Заповідника для держав-
них дач. Державні дачі найвищих посадовців досі розміщені саме тут – на проти-
лежному від заказника високому березі озера Конча. Зокрема, тут знаходяться 
маєтки всіх президентів (https://voi.com.ua/news/1505583/). За даними ресурсу 
«Українська правда» (https://www.pravda.com.ua/articles/2009/10/19/4250932/), 
на державному утриманні в «Конча-Заспі» перебувають також і колишні 
прем’єри та спікери. Документи, на підставі яких вони отримали житло, засекре-
чені. Наприклад, експрезидент Леонід Кравчук отримав державну дачу на під-
ставі розпорядження уряду від 12 липня 1994 року (https://www.pravda.com.ua/
news/2009/08/19/4147964/). Розростання елітного поселення вздовж берега озе-
ра Конча підштовхнуло елітних мешканців вжити заходів безпеки (захистити-
ся від можливих дій снайперів). Для цього вздовж усього урядового поселення 
з іншого боку озера оголосили заказник та оточили його колючим дротом. На 
території розмістились будиночки охорони, вольєри з собаками, прожектори. За 

Дуб з радіусом крони 35 метрів у «Ландшафтному заказнику на лівому березі озера Конча». 
Фото О. Василюка, 2018 р.



102 Державний заповіДник Дніпрової пійми «конча-заспа»

 Огорожа «Ландшаф-
тного заказника на ліво-
му березі озера Конча». 
Фото О. Василюка, 
2018 р.

Живописні дуби на території «Ландшафтного заказника на 
лівому березі озера Конча». Фото О. Василюка, 2018 р.

іронією долі, саме ця частина колишнього заповідника, через свою важкодос-
тупність, завжди була найбільш збереженою. На цей час тут можна спостеріга-
ти природне поновлення дуба (вік найстарших дерев сягає 500 років). Фактично 
територія заказника є справжнім пралісом. І від санітарних рубок ця територія 
збереглась винятково завдяки «президентському» колючому дроту навколо 
«спецзаказника». Для порівняння: усі землі навколо озера Заспа, що зовсім по-
ряд, разом з місцем, де колись розміщувалась адміністрація Заповідника, тепер 
повністю замиті піском, хоч і не забудовані. Після зміни влади в 2014 році охоро-
ну прибрали, пізніше нам вдалося кілька разів відвідати територію заказника та 
зробити унікальні фото.
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500-літній дуб у «Ландшафтному заказнику на лівому 
березі озера Конча». Фото О. Оскирки, 2018 р.

У 2021 році колючий дріт навколо заказника був повністю замінений на сучас-
ний, були встановлені нові попереджувальні таблички Державної служби охоро-
ни (при Президенті України). Тобто неофіційний статус «стецзаказника» поно-
вився. Таким чином, після століття боротьби всій «Конча-Заспі» знову загрожує 
знищення − суцільна забудова. Єдина територія, яка з найбільшою вірогідністю 
залишиться незайманою, буде такою лише тому, що відмежовує президентські 
дачі від небажаних спостерігачів.

Зовсім скоро Заповідник відзначатиме 100 років з дня заснування. Хочеться 
сподіватися, що хоча б з нагоди ювілею правоохоронні органи знайдуть сили та 
можливості зупинити знищення території першого Заповідника України.

Колишні будинки охорони та вольєри для сторожових собак у «Ландшафтному заказ-
нику на лівому березі озера Конча» навпроти урядових дач. Фото А. Плига, 2018 р.
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шевського. Київ, 1927. С. 129-131.)
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Найважливіші архівні джерела  
про заповідник «Конча-Заспа»

(розшифровано В. В. Пархоменком)

ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.5+зв., 6+зв.

До ВІДДІЛУ ДЗМ НКЗС

До відому С.-Г. Наукового Комітету України дійшло, що уповноважені зе-
мельної Громади х. Шахраївщини Рудаївського району піднялили перед НКЗС 
клопотання про відвод званій земельній громаді луків в ур. Жуків Остров або За-
спи й що ця справа НКЗС надіслана до ОЗВ на розгляд.

Через те, що клопотання званої земельної громади торкається ур. Заспа, яке 
входить в склад Державного Рибного Заповідника «Конча-Заспа-Лящівка», 
який перебуває у віданні СГНК. С.-Г. Науковий Комітет при вирішенні зазначеної 
справи просить мати на увазі слідуюче:

1. Ур. Заспа було передане С.-Г. Науковому Комітету України по Мандату Нар-
комзему ще 7/ІІ-І921 року ч. 51 для організації Центральної Досвідної Рибної станції.

2. Постановою Колегії НКЗС від 29/XII-1921 року зване ур. разом з другими 
вгіддями було визнане Державним Рибним Заповідником, який повинен надалі 
перебувати безпосередньо в користуванні Наукового К-ту для організації Досвід-
ної Рибної Станції, причому цією постановою безумовно було заборонено всяке 
втручання місцевих органів в роботу Наукового Комітету на території Заповідника 
по використуванню водозборів, луків, та інших вгідь.

3. Вгіддя, що війшли в склад цього Заповідника були Науковим Комітетом 
прийняті в своє користування по відповідному актові від 1-го травня 1922 року.

4. Постановою Засідання при Київському Губземвідділі, яке відбулось 5-го лип-
ня 1922 року й в якому прийняв участь Наркомзем т. Клименко, на Губземвідділ 
був докладений обов’язок подавати всяку допомогу Науковому Комітетові в його 
роботі в межах Заповідника, яка гарантувала-б нормальний розвиток його роботи.

5. Ліс, що росте в ур. Заспа, також був переданий Науковому Комітетові по 
акту від 25 вересня 1924 року ч. 7.



115НАЙВАЖЛИВІШІ АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ЗАПОВІДНИК «КОНЧА-ЗАСПА»

6. По проекту визначення лісфонду в Районі Вітянського Лісництва, затвер-
дженого Правбюро по нацземель 5/Х-24 р. по постанові за № 57-м, що вже ввій-
шла в законну силу, ур. «Заспа» з другими вгіддями, як призначене для Рибної 
станції, було виключено з лісфонду для останньої, без права вирубки дерев, що 
мають водоохоронне значіння.

7. Подібні клопотання селян вже виникали не одноразово. Таке прохання, 
напр. КНС с. Підгорець, розглядалось в Київській Окружній Землеустрійній Нара-
ді 15 жовтня 1925 року, яка нарада, прийнявши на увагу, що ур. «3аспа» в складі 
других вгіддь було оголошено за постановою Колегії НКЗС державним Рибним 
Заповідником та передано в безпосереднє розпорядження С.-Г. Наукового Ко-
мітету України при НКЗС для влаштування Центральної Досвідної Рибної Стан-
ції, що наведене розпорядження Центру виконано й місцевою Владою, а власне 
ГВК, як не видко з Обов’язкової Постанови його від 27/ІІ-1925 року за ч. 322, що 
Науковий Комітет влаштував на ур. Заспа Досвідну Рибну Станцію, яка другий 
рік провадить науково-дослідчу роботу по вивченню біології наших водозборів 
з метою поліпшення рибного господарства, що НКЗС підняв перед належними 
установами клопотання про оголошення ур. «Заспа» загальним Заповідником 
з метою заховання рослин Дніпровської пійми, що врочище Заспа з давніх часів 
відоме як найкращі місця для нересту риб й що передача цього урочища селянам 
може зруйнувати заходи НКЗС що до поліпшення нашого річного рибного госпо-
дарства, – в клопотанні КНС с. Підгорець відмовила.

Крім цього С-Г. Науковий Комітет просить мати на увазі: 
а/ що в цьому році Київський ОВК теж визнав зазначене урочище в скла-

ді з другими вгіддями Державним Рибним Заповідником та заборонив в водо-
зборах, які перебувають в званому урочищі ловити рибу впродовж всього року 
всякими приладдями для лову, як це видно з його Обов’язкової Постанови від 
21 березня б/р. ч. 118.

б/ що як і в цьому році так і в попередні роки Станція, продаючи з прилюдних 
торгів укос сіна, свідомо захищаючи інтереси околишніх селян, давала їм перева-
гу перед іншими конкурентами за всі роки існування Станції сіножаттям користу-
вались виключно околишні селяни. Що-ж торкається до селян з с. Шахраївщини 
то ні в цьому році, ні в попередні роки вони участи в торгах на сіно не приймали і 
будь-яких заяв про своє бажання косити сіно до Станцій, не подавали.

в/ Що передача сіножаттів Заповідника селянам є неможлива хоч би через 
те, що вона потягне за собою нищення древесної та кустарної порослі по бере-
гах водозборів, які мають надзвичайно велике значіння в справі захисту нерес-
тилищ. За час існування Заповідника, древесна рослинність надзвичайно буй-
но розрослася і тепер майже відновилися умови для нересту риби, що були тут 
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до війни та революції. Треба також сказати, що селяне мають звичку випасати 
в час косовиці на луках худобу, яка знищує рослинність на берегах; разом селяне 
вловлюють до щенту дрібну рибу у водозборах. Це в осові порушує основні за-
вдання Заповідника.

г/ Постановою Колегії НКЗС від 26 червня 26 року прийнято проект положення 
про перетворення Заповідника на Державний Заповідник Дніпрової пійми, що 
має зберігати в цілому природу Дніпрової пійми, та науково вивчати її. У проекті 
вказано і склад територій, що входять до Заповідника.

Тому, до вирішення справи про Заповідник Радою Народніх Комісарів та 
ВУЦВК»ом не може бути мови про передачу будь кому частини території Запо-
відника. На цих підставах К-т прохає в клопотанні Земгромади х. Шахраївщини 
відмовити.

ГОЛОВА КОМІТЕТУ /Полонський Ф./

ГОЛОВА КОМІСІЇ ОХОР. ПРИРОДИ /Аверін В./

КЕР. СЕКРЕТАРІЯТОМ /М. Ковальський/
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ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.9+зв.

Високошановний Євгене Гавриловичу!
Книжки та відбитки одержав, дякую. Малувато відбитків! В «хороших до-

мах Австралии», як кажут’ в Київі дають по 50 відбитків. Різниченкові передали 
книжки та відбитки. В «Пролет. правді» буде рецензія на книжку. Сподіваюся 
позитивна.

Надсилаю вирізку з газети про наші «досягнення». Працюємо, не покладаю-
чи рук в справі об’єднання, а також підготовлюємо до друку рукописи.

Велике прохання до Вас. Фін. Відділ обклав (нас не матом тільки) але сталим 
с-г. податком в суммі 500 карб.! Філія писала до центру. Чи не потурбуєтеся Ви 
часом, щоб цей податок з нас зняли. Важкенько це буде зробити – кажуть в цьо-
му році обклали податком всі досвідні станції, але втік не втік, а побігти можна. 
Олекс. Алоїз. казав, що треба заповідник внести в якийсь список звільнених від 
податку установ. Внесіт’ будь ласка.

Лякає мене трохи «імперіалістичні» тенденції Київської філії. Зраділи, що до 
них приєднали реальні цінности (до того в них були тільки «справи») і хочуть 
з’їсти, залишивши бабці «ріжки та ніжки». Але я сподівався перемогти ці тен-
денції. Напишіть будь ласка листи про те, що тепер в зв’язку з тим, що взято 
на держбюджет заповідник – його завдання стоят’ на першому плані. Це мені 
потрібно для деякої острастки наших іхтіозаврів, які до цього часу дивилися на 
заповідник, як на докуку. З Олекс. Алоїзов. умовилися про мою поїздку до Хар-
кова. Раніше січня вряд чи пощастит’ побувати в Харкові. Маю на думці зробити 
доповіді (умовилився з О.А). 

1. Державний Рибн. Заповідник «Конча-Заспа» його завдання та робота 
(карти, діагр., діапозитиви).

2. Охорона природи закордоном та в СССР (діапозитиви) – (у Харк. Наук. Т-ві).
Як що це треба – то сповістіть про це.

Ваш Шарлемань



118 Державний заповіДник Дніпрової пійми «конча-заспа»

ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.12.
[лист М. В. Шарлеманя]

Київ, 20.Х.1926.

Високошановний і дорогий
Олександре Алоїзовичу!
Дуже прошу Вас, не відмовте доручити Є. Г. Друзенкові відповісти на 

такі запитання: 1) чи переведено Кончу-Заспу на держбюджет, та яку суму 
ій асигновано на 1926-27 р. 2) чи є можливість надрукувати в центрі праці 
Рибної Станції та заповідника, 3) в якому стані справа з друком асканійського 
збірника, зокрема з моєю статтею про орнітофауну околиці А-Н. 4) в якому 
стані проект декрету про Кончу-Заспу й в якому стані проект заснування Шев-
ченков. Заповідника.

Писав до Друзенка в деяких справах, але на останні листи (після подоро-
жі у Канев) відповідів не одержував. Чи одержав Друзенко фотограф. зним-
ки до мого справоздання? Чи будуть друкувати праці Комісії по обслід. Шевч. 
заповідника.

Чекали Вас не***радано на ювілей М. С.1 Хотіли улаштувати для Вас та для 
ще де кого, що приїхали на ювілей моторову екскурсію на Кончу. Так цього *** не 
довелось здійснити.

В Києві все по старому. «Спящая царевна» наша Ак. спить по старому. Коли 
їй нагадують про реформу вона тільки чхає. До речі, що чути про реформу?

1 М. С. Грушевський.
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ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.13.

ВИТЯГ
з протоколу № 60 засідання Колегії НКЗС УОРР від 20/УШ-26 року.

СЛУХАЛИ: УХВАЛИЛИ:
280. Про перетворення рибно-

го заповідника “Конча-Заспа” на 
Державний Заповідник Дніпрової 
дійми “Конча-Заспа-Лящивка”.

/проф. Яната/.

Проект постанови Рад наркому УСРР “Про 
перетворення рибного заповідника „Конча-
Заспа” на Державний Заповідник Дніпрової 
пійми “Конча-Заспа-Лящивка” – ухвалити.

Доручити Президії Наукового Комітету 
подати цього проекта на розгляд Раднар-
кому УСРР погодивши його з НКОсвітою та 
НКФінансів.

Згідно
(Підпис Є. Г. Друзенка, О. А. Янати)
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ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.23.

Н.К.З.С.
С-Г.Н.К.
Комісія охорони природи

ДО ПРЕЗИДІЇ С-Г.Н.К-ту.

Проект висновку С-Г.Н.К-ту на пропозицію ВУАН
приєднати Державний рибний заповідник Конча-Заса до ВУАН

Пропозиція ВУАН про приєднання Заповідника та Центральної Рибної Станції 
«Конча-Заспа-Лящівка», внесене з міркувань доцільності сполучення Центральної 
Рибної Станції при Заповідникові, з Дніпровською Біологічною Станцією ВУАН, на 
погляд С-Г.Н.К-ту має всі ознаки раціональности в частині, де пропонується про-
довження існуючого співробітництва в роботі згаданих станцій; але повне злиття 
цих установ Комітет не може вважати за раціональне, виходячи з таких міркувань:

Заповідник, по своїй суті з’являючись природо-охоронною установою, в робо-
ті своїх наукових установ набирає низку особливостей, що скеровують її у певний 
бік та примушують користуватися певними методами.

Зазначене цілком стосується і до Центральної Рибної Станції при Заповідни-
кові, чому її завдання та методи роботи не можуть бути подібними до завдань та 
методів Біологічної Станції ВУАН.

Через це, при повній можливости і необхідности контакту між цими уста-
новами, повне злиття їх, а через це можливий ухил Центральної Рибної Станції 
у не відповідний бік, є не раціональний.

Також не доцільним треба вважати використання невеликих коштів заповід-
ника, що сталося б внаслідок злиття, для близької, але не цілком відповідної 
до завдань Заповідника та Центральної Рибної Станції роботи Біологічної Станції 
ВУАН.

Заповідник, як то зазначає ВУАН, має цілу низку завдань, що виконати їх кон-
че необхідно, в зв’язку з самою суттю Заповідника; і ті невеликі матеріальні мож-
ливости, що є в розпорядженні Заповідника, повинні бути використані лише по 
суто-прямому призначенню.

ГОЛОВА КОМІСІЇ ОХОРОНИ ПРИРОДИ
проф.  /О. Яната/
СЕКРЕТАР /Є. Друзенко/
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ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.24-25+зв.

Д. спішно

Київ, 9 червня 1925 р.

До Президії С-Г Наукового Комітету при НКЗС
Після смерти І. Н. Фаліїва грошові справи Центральної Рибної Станції «Конча-

Заспа-Ляшівка» залишилися в поганому стані, як я вже про це писав до О. А. Янати 
на прикінці 1924 р. Мій лист читався на засіданні Президії Комітету, коли затвер-
джували мене на посаді завідуючого Станцією.

Грошей залишилося в Держбанку сама обмаль – ледве вистачало на зарп-
латню до весни, соцстрах не вносився, не куплений був спецодяг для робітників, 
рахівництво та відчітність, що їх вів особисто Фаліїв, велися в самий примітив-
ний спосіб2. Ознайомившися з всіма цими хибами, я про них зробив доклад на 
Раді Станції в присутности пре уповноваженого (див. протоколи). Тоді же таки я 
хотів відмовитися від завідуючого Станцією, але мене уговорили цього не роби-
ти, мовляв реалізація нового врожаю сіна дасть змогу ліквідувати всі хиби по-
переднього часу та поставити не тільки наукову частину, але і господарську на 
належну височінь. Для того щоб не перебільшувати каси Станції, працюючи на 
неї виключно з ідейних мотивів, без будь яких меркантильних міркувань, я тоді 
ж таки, з самого часу обрання на завідуючого, відмовився від платні в 45 карб., 
яку одержував Фаліїв, та залишив за собою платню в 18 карб, якої не вистачало 
на екскурсії на Станцію та інші поїздки по її справах. 18 карб. мені виплачувала 
Станція по постанові Президії СГНКУ (коли вона була ще в Київі), як фахівцю по 
охороні природи за 2 годинну працю по сполученню.

Таким чином, як директор я нічого не отримував. Пишу це знову таки 
не в зв’язку з будь якими матеріальними міркуваннями. Взявши на увагу важкі 
умови життя вартових та лаборанта на Станції, я перевів через МКРК додаткове 
харчове утримання в розмірі однієї одиниці (6 карб. 25 коп.).

Таким чином, вартові в нас одержували значно більше ніж завідуючий, а ла-
борант майже вдвічі більше за завідуючого.

Всю увагу я зосередив на підвищення наукового престижу Станції, на по-
пуляризації її та її досягнень, досить великих за короткий час роботи. Скрут, 
починаючи від «Червого Культурника» – стінної газети Місьцькома Київ. Філії 

2 Про такий стан рахівництва я довідався тільки після смерти Фаліїва, хоч і був секретарем, але се-
кретарем, який виключно вів протоколи, тому що з співробітників більш ніхто не володів укр. мо-
вою. Треба сказати зловживань з боку Фаліїва я не знайшов, було тільки невміння вести справи.
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Коміт. ****ини НКЧемовських установ, кінчаючи спеціальними виданнями я та 
інші співробітники друкували статті. Я та інші співробітники робили доклади на 
великому засіданню Київ. Філії СГНКУ в присутності професури, студентства про 
працю Станції. Постанова зборів була для нас надзвичайно сприятлива. Відчит-
тний доклад я робив у Харкові 30.V б.р. на об’єднанному засіданню агрономічної 
та зоотехнічної секцій в присутности фахівців-рибознавців. Постанова цього засі-
дання була теж дуже сприятливою для Станції. Робилися також доклади на З’їзді 
продукційних сил у Харкові на Всесоюзній Конференції по краєзнавству, Всесо-
юзному з’їзді зоологів в Москві. На черзі стояли доклади в Київ. Губплані, в Окр. 
відділі ВУСОР’а, малося на меті зробити низку докладів в селах навкруги Станції. 
Наукова робота ставала на твердий грунт й Станція – єдина солодководна рибна 
станція на Дніпрі, в недалекім часі могла б дати корисні для справи рибальства 
практичні висновки. Так ****** наукова робота. Але матеріальні перспективи не 
тільки не кращали, але навпаки ще погіршали. Розливу в 1925 р. на Дніпрі, як 
відомо не було, в квітню-травню стояла посуха, сіножаті наші мали поганий ви-
гляд. До того ж хтось упевнив селян, що луки, що нині належать Станції, рано чи 
пізно перейдуть до селян. З приводу цього селяни вживали заходи і Київі, і в Хар-
кові. Поганий врожай сіна та надія, що луки будто перейдуть до селян привели 
до того, що торги на сіно не дали результату. Згідно з вказівкою Президії СГНКУ 
Комісію по торгам організувало ТЗУ під головуванням заст.. ГЗУ т. Куліниченка. 
Спеціальна комісія фахівців по луківництву від ГЗУ зробила оцінку сіна. Призна-
чена була ціна на сіно від 3000 карб. замість 5000 торішних! На перші торги не 
з’явився ніхто. На друге з’явилося людей з 20, виключно селян, не дивлячись на 
те, що в часописах були об’яви. Селини так би мовити «єдиним фронтом» при-
йшли і відмовилися від торгів. Це трапилося сьогодні і це примусило мене писа-
ти цього листа. Тепер Станція в дуже кепському стані. Грошей нема навіть на різні 
витрати. Робітники не одержували платні за травень-червень, наукові співробіт-
ники не одержували ще грошей за квітень! Не кажу вже, що немає надії внести 
гроші за соцстрах та купити спецодяг. Господарче використовування сіна дасть 
кошти не раніше серпня, та й при сучасних обставинах таке використання буде 
надто важке для Станції – сусіди, бачучи наше скрутне становише, треба гадати, 
не захотять косити з перет** копиці. Да і зберігати до продажу сіно коло Стан-
ції в цьому році буде небезпечно. В цьому році коло самого заповідника оперує 
шайка бандитів (10 чоловік), яка може в ночі підпалити сіно. Робили ми спробу 
продати частину луку (1 дес.) дуже цінного в меліораційних роботах пирию на на-
сіння. ГЗУ має на це гроші, але в зв’язку з ліквідацією ГЗУ цю операцію перевести 
не пощастило. Не пощастить мабуть запозичити гроші під врожай сіна в будь 
якому банкові. А робітники на Станції вже голодують в повному розумінні слова. 
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Виходу я не бачу. Про скрутне наше становище я вже докладав в Харкові. Все це 
мене особисто страшенно пригноблює. За останні часи, дякуючи Станції, я захво-
рів на гостру неврастенію та знову відкрився в мене старий недуг – поліп**дне 
запалення середнього вуха, недуг який вимагає дуже важкої раціональної опе-
рації з трепанацією черепа. Перед операцією мені необхідно відпочити та заспо-
коїтися. Тому я прошу по перше зняти з мене відповідальність за стан, в якому 
опинилася Станція (в дійсності я не винуватий. Причина – несприятлива погода 
та де які обставини, що від мене не залежали), по друге прошу мене негайно 
звільнити від завідування Станцією, призначивши мені заступника.

М. Шарлемань
член Київської Міськради.
Київ, вул. Жертв Революції, 23, пом. 5.
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ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.32+зв.

До С.-Г. СЕКЦІЇ ДЕРЖПЛАНУ У.С.Р.Р.

Постановою Колегії Н.К.З.С. від 29- го грудня 1921 року було оголоше-
но Рибним Заповідником озеро «Конча-Глушець», протоку «Лящівка» і уро-
чище «Заспа» /на Дніпрі, Зотінської волости, біля Київа/ як місця нересту 
рибних порід Середнього Дніпра. Цією ж постановою згаданий Заповідник 
було передано в безпосереднє завідування та розпорядження С.-Г. Науко-
вому Комітетові для організації його охорони, а з окрема і для організації 
там Науково-Дослічої Рибної Станції, що мала б на меті – всебічне вивчення 
їх тіофавни, в зв’язку з гідробіологією Дніпра, як основи для впорядкування 
рибного господарства в річках України, та охорону природи Дніпрової пойми, 
з її характерною флорою й фауною.

С.-Г. Науковий Комітет, виконуючи цю постанову Колегії НКЗС, протягом 1922 
та 1923 р.р. організував охорону Заповідника та заснував Науково-Дослідну Риб-
ну Станцію, збудувавши коштом невеличких прибутків від сіна – спеціальний бу-
динок для Станції, на території Заповідника.

Але тепер, поскільки вже закінчився первісний період станції, повстає потре-
ба розвернути на Станції наукову роботу в широкому маштабі, а в першу чергу – 
треба оборудувати належним науковим приладдям Станцію і повести регулярну 
планову роботу. 

Досі Станція існувала виключно на ті кошти, що їй щастило здобувати від ре-
алізації врожаю трави на певних частинах Заповідника, де її /траву/ можна ско-
шувати без порушення оснівних завдань Заповідника. Але такий матеріальний 
бік справи зовсім не дає ніякої бази для роботи Станції, бо, по-перше, кошти від 
урожаю трави, річ не певна, не постійна, залежить від цілої низки факторів, по-
друге, – цих коштів зовсім не вистачає для провадження наукової роботи. Тому 
повстає конечна потреба перевести Рибну Станцію на державний бюджет.

Але перед тим необхідно, щоб Держплан УСРР визнав, що:
1. Науково-Дослідча Рибна Станція при Заповідникові «Конча-Заспа» має 

доцільність і право на існування.
2. Науково-Дослідчу Рибну Станцію, для її нормального і планового розвиту, 

доконче потрібно перевести на державний бюджет, проводячи її обрахунок по 
Наркомземсправу.

Старі матеріали в копіях по Заповідникові й Рибній Станції при цьому 
прикладаються.
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КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ НКЗС підпис Гусарський?
НАУКОВИЙ СЕКРЕТАР підпис Помаленний ?

мф. 24. Уп. 
 6.
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ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.36-37+зв.

Тези докладу М. Шарлеманя: «Рибна Станція та рибний заповід-
ник Конча-Заспа-Лящівка, їх стан і робота в 1924» (доклад заслухано 
30.V.1925 в СГНКУ в Харкові).

1. Кількість риби в річках України, зокрема в Дніпрі, швидко зменшується. 
Низка коштовних риб, як напр. осетрові, майже зникли в середній течії Дніпра. 
Деякі ряди, як напр.. рибець, вирізуб зникають на наших очах.

2. Щоб підняти рибальство – важливу галузь народного господарства є три 
шляхи: а) законодавство, яке б суворо боролося з хижацьким нищенням риби, 
регулювало б використання річок для технічних потреб то що. 

б) організація низки заповідників в місцях нерестилищ, в) досвідне вивчення 
риби та оточення в якому вона живе, з метою штучного збільшення риби. Велику 
допомогу в справі збільшення риби може дати відповідна культ-освітня робота 
серед рибальського населення.

3. Всі ці завдання, крім першого, ставлять собі рибний заповідник та рибна 
станція СГНКУ на Дніпрі, в 19 верст нижче Києва. Заповідник засновано постано-
вою колегії НКВС 29.ХІІ.1921 р. В межі його входять: озера стариці: Конча, Заспа, 
затока, Деміївський по***ал, протоки Козаче, Лящівка, Старе русло Дніпра. За-
значені місця ще з давніх часів відомі за найкращі нерестилища риби в середній 
течії Дніпра. Рибяча молодь, підростаючи під охороною в затишних озерах запо-
відника, виходить через деякий час в Дніпро, збагачуючи його на рибу. Загальна 
площа води в заповіднику коло 150 дес., луків, чагарнику, дубового гаю коло 
100 дес.

4. На гроші, що одержує станція від продажу сіна з території заповідника 
(в 1924 р. – 5003 карб) утримуються охорона заповідника та ведеться науко-
ва праця на станції. В 1924 р. закінчено будування приміщення Станції (6 кім-
нат), розпочато будування невеликого флігеля під помешкання підчас літньої 
інтенсивної праці. В травню 1924 р. розпочалася наукова робота по програму, 
що його затверджено Президією СГНКУ. Штати Станції склаоися з 9 постійних 
службовців і 6 сезонових.

5. В 1924 р. наукова робота провадилася в таких напрямках: а) всебічно за еко-
логічним методом вивчалося оточення, в якому живе риба, а саме: а) гідрологічні 
властивости, хімізм, терміка води, зоо- та фітопланктон, бентос (вперше на Україні 
для вивчення бентосу вживалися «дночерпателі Екман Берджа та Петерсона), літо-
раль, б) риба: родовий склад іхтіофауни заповідника, біологія риби, темпи росту (за 
допомогою прибору Айнар-Леа), ступінь зараженості паразитами.
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Річний цикл систематичних гідробіологічних дослідів по оз. Заспі незабаром 
буде закінчено, після чого вся увага буде звернена на оз. Кончу. Не зважаючи на 
те, що вивчення риби завдяки низці перешкод, проводилося не в такому масш-
табі як це було бажано, в наслідок роботи 1924 р. є змога зробити низку цікавих 
висновків про темп росту, зараженість паразитами то що деяких промислових 
риб Дніпра. Ці висновки матимуть цілком практичне значення.

6. Станція цілком знаходиться на господарчому розрахункові. Така залежність 
від мінливої ціни на сіно зле відбивається на науковій роботі, так напр.. Стан-
ція ледве-ледве могла вкласти в 1924-25 році свої витрати в ті 5003 карб. що їх 
одержано за сіно в 1924 р., в нинішньому році сіно оцінено Комісією з фахівців 
ГЗУ та представників Станції в 3000 карб., але і цієї суми місцеве селянство поки 
що не дає за сіно (торги що їх було призначило на 9.ХІ). Крім того, володіючи гар-
ними сіножатями, Станція має багато ворогів серед місцевої людности, що теж 
зле відбивається на роботі Станції. Станція торік розпочала культосвітню роботу 
серед селян, а в біжучому році має на думці цю роботу значно збільшити.

7. Для того щоб роботу Станції, єдиної солодководної Станції на Дніпрі, поста-
вити на певний грунт, необхідно наукову роботу взяти на Держбюджет.

Підпис Шарлемань
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ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.46.

ПОСТАНОВА
РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ

про утворення Державного Заповіднику Дніпрової Пойми.

З метою забезпечити у типових умовах і в певному розмірі осередок для збе-
реження характерних особливостей природи пойми ріки Дніпра та для наукового 
вивчення її, РАДА НАРОДНІХ КОМІСАРІВ постановляє:

1. Перетворити Рибний Заповідник «Конча-Заспа», що існує з постанови 
Колегії Наркомзему від 29 грудня 1921 року, в Державний Заповідник Дніпро-
вої пойми.

2. Закріпити за цим Заповідником в околицях Київа урочище «Конча- 
Заспа» з озерами тієї ж назви, протоками – «Глушець», «Козаче», «Лящів-
ка», «Бистрик», – частиною старого русла Дніпра проти Ольгінського острова 
та Осятровою лукою й Демієвським покалом в межах дотеперешнього Риб-
ного Заповіднику.

3. Покласти на Заповідник завдання: a/ охороняти непорушною природу 
на його території, особливо нерестилища, що збагачують рибним населенням 
Дніпровий басейн, і б/ провадити систематичне і всебічне дослідження при-
роди на території самого Заповіднику як і його районую

4. Надати заповіднику право експлуатувати на свої потреби окремі частини 
його території без порушення основних завдань.

5. Підпорядкувати Заповідник віданню Наркомзема, доручивши йому подати 
па затвердження Р.Н.К. положення про Заповідник.

Харків, Дня ................................ 1924 року.

ГОЛОВА РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ
КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ РАДНАРКОМУ
СЕКРЕТАP Р.Н.К.
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ЦДАВО України. Ф.1230.Оп.1(1923).Спр.1. Арк.61 зв.

Високошановний 
Олександр Алоїзович

Приблизно місяць тому ми надіслали до Вас листа з вирізкою з «Більшови-
ка», яка свідчить про те, що замахи на Кончу і досі не припинилися. В якому стані 
справа з оголошенням декрету про заповідник? Не відмовте написати. Сьогодні 
надсилаємо Вам два паперця про дозвіл на печатку та спирт. Дуже просимо про-
пустити ці папірці в спішному порядкові.

Робота в нас іде повним темпом. Станцію цілком оборудовано і меблями і ла-
боратор. приладдям (правда в значній мірі запозиченим).

Ідуть повним темпом іхтіологічні досліди, вивчається планктон, складається 
детальна карта (поки що тільки Заспи), іде праця за допомогою нового апарату 
«дночерпателя» по вивченню грунта озер, проводяться хемічні аналізи води то 
що. На Станції працюють стільки народу, що там вже тісно і працюючим дово-
диться спати на чердаку.

Приїздіть до нас і подивитеся, будемо раді.
Ще одне прохання до Вас. До Станції звертаються селяне за допомогою 

в організації «рибальських артілей». Ніде у Київі нормального статуту рибаль-
ських артелів на зразок «хліборобських труд. артелів» немає, в Харкові (НКЗ, 
Рибне Управління) він повинен бути. Не відмовте будь кому доручити здобути 
статут і надіслати на адресу дир. Станції І. Н. Фалієва (Київ, Вел. Житомир-
ська 20, пом. 17).

30.VІІ. 1924  З пошаною Ів. Фалієв
 Шарлемань
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ЦДАВО України. Ф.1230. Оп.1(1923). Спр.1. Арк.66.

«Більшовик» 4 липня № 150

ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ГУБВИКОНКОМУ

Організація житлово-будівельного Т-ва.
За проектом, який подаэться на затвердження Презідії, метою Т-ва є задо-

вольняти трудяще населення Київа та губерні здоровими, впорядкованими, де-
шевими помешканнями. Для цього Т-ва гадає ремонтувати, відбудовувати та 
споруджувати в міських та сільських місцевостях Київщини будинки, посьолки, 
міста-сади. Заснувателями Т-ва є Губвиконком Губвідділ місцевого господар-
ства, Комунбанк та Губпрофрада. Основний капітал Т-ва виносить 60.000 червін-
ців. Окремий пай Т-ва рівняється 100 червінцям.

Доцільність, а навіть необхідність організації такого Т-ва очевидна бо перероз-
поділ наявного житлового фонду не може дати, зважаючи па обмеженість цього 
фонду, знатних наслідків. Через це, будування робітничого житла є єдиний спосіб, 
що може раціонально розв’язати справу задоволення робітників житлом.

Для успішної діяльности, Т-ву треба надати такі права: забудовувати зе-
мельні участки в Київі та губернії, будувати ріжні житлові і нежитлові доми, 
організувати посьолки та міста-сади, а також забудовувати, по принципу міс-
та-сада, окремі квартали та райони міських селищ, споруджувати в цих містах-
садах водопроводні, каналізаційні та інші підприємства і експлуатувати їх. T-вy 
треба також надати право будувати й експлоатувати під’їздні шляхи до посьол-
ків та міст-садів, мати, по закону про право забудовання, право забудовувати 
напівзруйновані будинки з метою їх відбудувати, орендувати й організовувати 
власні промислові підприємства для вироблення необхідних будівельних ма-
теріалів, провадити торгівлю будівельними матеріалами, організовувати по-
трібні для роботи Т-ва склади та контори, і, нарешті, право переводити науко-
во-техничні досліди, необхідні для здійснення завдань Т-ва.

Житлово-будівельне Т-во користується всіма правами юридичної особи тоб-
то можу здобувати, заставляти, відчужати рухоме й нерухоме майно, складати 
всі, дозволені законом угоди й зобов’язання, робити позики, надавати векселі, 
позивати й відповідати на суді.

Президія визнала постанову питання про організацію житлово-будівельного 
Т-ва своєчасною.

Комунвідділові та комісії при РСІ, яка розглядає справи житлової кооперації, 
дати свій висновок в справі організації житл. буд. Т-ва.
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Рибна промисловість на Київщині.
Постановою Губвиконкому рибний заповідник «Конча-Заспа» та «Лещівка» 

з луком у 150 десятин було передано у відання відділу місцевого господарства.
До цього часу заповідник знаходится фактично у віданні Центральної Рибної 

Станції Українського С.-Г. Наукового Комітету, яка прийняла цей заповідник для 
влаштування біологічної станції та переведення робіт по іхтіології. Губвідділ міс-
цевого господарства, у відання якого передано заповідник, гарантував Науково-
му Комітетові цілковиту допомогу в переведенні ним наукових робіт.

Зараз Губземуправління порушає питання про обратну передачу заповідника 
Науковому Комітетові, вважаючи, що його не можна було передавати установі, 
в завдання якої не входить наукова праця.

Президія ухвалила залишити в силі свою попередню постанову. Крім того, 
Губземуправлінню запропоновано передати відділові місцевого господарства 
взагалі всі водо басейни. Відділові місцевого господарства та Губземуправлінню 
запропоновано розробити інструкцію про порядок культурного догляду за риб-
ною справою. Інструкцію повинно подати на затверждення Президії.
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Копія.
Ухвалений Президією С. Г. Наукового комітету дня 30 серпня 1922 р. та Радою 

Комитету 9.ІХ.1922 р.
Кер. Бюро Заг. Справ Н. ПЕТРЕНКО

СТАТУТ
Центральної Рибної Станції. Бюро Рибознавства

Сільсько-Господарського Наукового комітету України
1. Станція організується на урочищі «Заспа» при заповідних озерах Конча, 

Глушець, Заспа та протоці Лящівка, Хотінської волости, Київського повіту.
ПРИМІТКА: Постанова Колегії Народнього Комисаріату Земельних Справ з дня 

29 грудня 1921 рю та мандат від 7/ІІ 1921 рю під ч. 51.
2. Головними завданнями Станції є: а/ всебічні вивчення риб України та їхньої 

біології; б/ експериментальні дослідження впливу на риб ріжних факторів /їжі 
складу води та инш/ і взагалі питання, що мають важливе промислове значіння 
/напр. селекція, хвороби та шкідники риб, заходи до боротьби з ними та инш. 
/в/ охорона риб в українських водозборах, особливо на заповідних нерестили-
щах; г/ збільшення всіма засобами рибних запасів в українських водозборах.

3. Щоб виконати ці завдання, станція организує лабораторії для відповідних 
дослідів, рибний завод для штучного виведення молоді та чинш.

4. Станція засновує свої філії по стожищах Дніпра та инших українських річок, 
маючи на увазі іхні гидро-біологічні особливості та фізико-географічні й еконо-
мічні умови.

5. Станція бере участь в праці Бюро Рибознавства в окрема в справі а/ вивчення 
рибної фавни України, б/ вивчення рибальства та рибоводства на Україні, в/ ви-
роблення проектів законодавчих заходів що до регулювання лову риби у водозбо-
рах суспільно-державного значіння та г/ розповсюдження широких мас населення 
України, і в першу чергу серед рибальського населення, наукових та практичних 
відомостей про рибальство, риболовство та рибну промисловість.

6. Станцією відає Бюро Рибознавства Зоологічної Секції Сільсько-Господар-
ського Наукового Комитету України.

7. Персонал Станції комплектується згідно з § 16 Статуту Сільсько-Господар-
ського Комитету України та відповідальними інструкціями.

8. Станція працює під загальним керівництвом Ради Станції, що складається 
з відповідальних наукових робітників Станції на чолі з директором її, що є й від-
повідальний керівник Станції.
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9. Станція в своїй діяльности керується цим статутом, статутом Сільсько-Госпо-
дарського Наукового Комитету України та Інструкціями і постановами Комитету.

ГОЛОВА ЗООЛОГІЧНОЇ СЕКЦІЇ І. ЩЕГОЛІВ
ГОЛОВА БЮРО РИБОЗНАВСТВА Л. ШЕЛЮШКО

СЕКРЕТАР БЮРО /підпис/
З оригіналом згідно:
Кер. Бюро Загальних Справ
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ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.2. Арк.28.

НАКАЗ
ПО НАРОДНОМУ КОМІСАРІЯТУ ЗЕМЕЛьНИХ СПРАВ І
НАРОДНьОМУ КОМІСАРІЯТУ ТОРГІВЛІ У.С.Р.Р.
VІІ- 30 р.   № 219 / 2907-1239  м. Харків.

На підставі постанови Раднаркому УСРР з 2-го цього липня / прот. № 12/674 / 
про передачу Наркомземом Наркомторгівлі УСРР по лінії Рибного Тресту, всіx 
функцій в рибній справі.

1/ З відання НКЗС до відання Наркомторгівлі передається такі установи: 
а/ Державну іхтіологічну досвідну станцію в м. Херсоні та її філію в Одесі, б/ до-
свідну станцію рибництва в м. Київі, в/ державні інспектури рибальства в Одесі, 
Херсоні, Миколаїві, Запоріжжі, Генічевську, Мелітополі.

2/. Вищезазначені установи передаються зі всім їх штатом співробітників, 
кредитами наявними грошовими коштами, всіма приміщеннями, майном об-
ладнанням та інвентарем /лябораторії, бібліотеки, доглядні суда тощо/.

Заповідник «Конча-Заспа», що його було з’єднано з Київською досвідною 
станцією рибництва, залишається в віданні НКЗС з територією заповідника та тим 
майном, що стосується до функцій заповідника по охороні та вивченню природи.

3/ Кредити та утримання установи в ІV кв. 29/30 року розасигновується Нар-
комземом безпосередньо по установах, що їх передається.

4/ Рибну частину при секторі науково-дослідчих установ в НКЗС ліквідується, 
і всі справи та діловодство її передається до Наркомторгівлі за окремим актом.

5/ Всі функції місцевих земельних органів щодо рибної справи, з часу одер-
жання ними цього наказу, передається й, за вказівками Наркомторгівлі, перехо-
дять до відання місцевих його органів.

6/ Установи, що їх вказано з п. 1 цього наказу, з часу одержання його ними, 
вважається за передані Наркомторгівлі й надалі провадять роботу за розпоря-
дженням Наркомторгу.

ЗАСТ. НАРКОМЗЕМСПРАВ УСРР - СИДЕРСьКИЙ
ЗАСТ. НАРКОМТОРГІВЛІ УСРР - ЗАКОНДИРІН

Згідно: Подолецька
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ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.2. Арк.304.

Контрол.

НАКАЗ № 149/2837
ПО НАРОДНьОМУ КОМІСАРІЯТУ ЗЕМЕЛьНИХ СПРАВ УСРР

з 29/ІV 1930 р.

§ 1
Організовану на підставі Постанови Колегії НКЗС з 15/І 1930 р. Досвідну Стан-

цію Рибництва в м. Київі вважати за існуючу з 15/1930 р.

§ 2
Передати до складу Досвідної Станції Рибництва державний рибний заповід-

ник «Конча-Заспа», що до цього часу існував за Пост. Колегії НКЗС з 29/ХІІ-21 р. 
як окрема установа. Весь обсяг робіт заповіднику «Конча-Заспа» щодо вивчення 
природи внести до програми робіт Досвідної Станції, залишивши в штаті Станції 
за штату заповіднику фаховий та природоохоронний апарат.

ПІДСТАВА: Служб. записка Кер. Н/Т. Сектору з 23/ІV-30 р.
ЗАМ. НАРКОМЗЕМСПРАВ /ФЕСЕНКО/
КЕР. АДМІНСЕКТОРУ /ПРАХІН/
Згідно з Секретар робочого окладу ******
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ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.13(+зв).

Доповідь проф. М. Шарлеманя на засіданні Агроосередку Наукових 
установ ГКЗС в Києві, 1 грудня 1930 року.

Тези доповіді М. Шарлеманя: «Виконання науково-операційного плану 
Державного Заповідника «Конча-Заспа» на 1929/30 рік та плян наукової робо-
ти Заповідника на 1931 рік». 

1. Заповідник «Конча-Заспа» в 16/ІІІ-30 року був об’єднаний з Дослідною
Станцією Рибництва. Наказом НКЗС та НКТ від 9/VІІ 30 р. Заповідник відокрем-
лений від Дослідної станції Рибництва, що перейшла до відання Рибтресту НКТ, 
але через заперечення з боку цієї станції проти виділення Заповідника, справа 
розділу затяглася і тільки після другого наказу Наркомзему та Наркомторгу від 
26 вересня 1930 року Заповідник почав існувати окремо. Фактично ще й досі не 
поділено майна між заповідником та дослідною станцією Рибництва.

2. В наслідок з’єднання заповідника з Станцією Рибництва, пляни роботи за-
повідника, що їх було вироблено на початку операційного року та затверджено 
досвідним Відділом НКЗС, було значно скорочено і фактично введено на нівець. 
Реорганізаційний період, що затягся надто довго не міг не відбитися темпі вико-
нання плянів. Так-само на темпах відбилося й те, що від Заповідника до Дослід-
ної станції Рибництва відійшли при розділі всі фахівці та ввесь апарат за винят-
ком директора, що водночас провадив роботу по зоології, препаратора лаборанта 
та варти. Після де’якого напруження плян частково до першого жовтня, частково 
в кварталі жовтень-грудень пощастило виконати.

Переведено таку роботу:
а/. Геоботанічне обслідування території Заповідника /роботу перевів за умо-

вою ботанік т. Черноголовко/, зібрано гербарій, зроблено 20 розтинів ґрунтів, пе-
реведено аналіз грунту, тощо. Матеріял тепер опрацьовується й у грудні буде за-
кінчено опрацьовування й буде підготовлено до друку рукопис.

б/. Переведено попереднє екологічне /кількісне/ вивчення птахів Заповідника.
в/. Зібрано матеріял до питання про економічне значення птахів /шлунки, по-

гадки/. Частина матеріялу буде опрацьована в грудні /їжа сов/.
г/. Переведено систематичні фенологічні спостереження /погода, періодичні 

явища, тощо/.
д/. Переведена робота по окільчуванню птахів для досвідного вивчення їх біо-

логії, переліт, розселення, місць зимівлі, тощо. Замість 50 птахів, що передбача-
лося окільчити, окільчено 140.
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3. В справі охорони природи Заповідник понад пляном збільшив свою площу 
на 204 га соснового бору. Тепер Заповідник уявляє з себе справжній комплек-
сний Заповідник. Це визнала й Міжвідомча Комісія НКЗС, НКО та НКТ, що об-
слідувала Заповідник в серпні 1930 року. Відповідну постанову зробив і НКЗС та 
НКТ в наказі з 26/ІХ ц.р.

4. Тепер заповідник перебуває в системі Державних Заповідників Науково-
технічного Сектора НКЗС. 

Плян роботи Заповідника на 1931 рік:

І. Накозом НКЗС та НКТ від 26/ІХ ц.р. на заповідник покладається: «Охорона /
природн./ території та всього комплексу природи, включаючи і нерест риби а та-
кож переведения науково-дослідчої роботи, що звязана з вивченням наявних 
природніх об’єктів, крім риби». Вивчення риби має переводити науково-дослід-
ча станція /тепер Інституту/ рибництва на всій водній території Заповідника.

ІІ. За директивами Науково-технічного Сектора НКЗС Заповідник має стати 
місцем об’єднання наукової й практичної роботи Інститутів та наукових установ. 
В розвиток цих директив, Заповідник до роботи на своїй території притягнув 
низку Інститутів та установ, крім тих, що до цього часу вже переводили там свою 
роботу.

ІІІ. Науково-виробнича нарад Заповідника разом з Інститутом визнала, що 
наукова робота на території Заповідника повинна переводитися в той спосіб, щоб 
не були порушені природні біоценози його території, водойм, тощо. Тому роботу 
по штучному зарибленню Дніпра, що в 1930 році не дала реальних наслідків, 
не бажано повторювати в 1931 році.

ІV. Плян наукової роботи Заповідника на 1931 рік /попередній/ подається. 
Об’єднаний плян наукової роботи буде поданий після одержання від науково-
дослідних Інститутів плянів роботи на території Заповідника.
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ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.16-18(+зв).

ПРОТОКОЛ ч. І

засідання Науково-виробничої Ради при Державному Заповідникові Дніпро-
вої Заплави «Конча-Заспа», що відбулося 28 ластопада 1930 року. 

ПРИСУТНІ:  М. Шарлемань, К. Діхтяр /заповідник/ 
Проф. П. Лавренюк /предст. Київськ. Філії Інст. Зоотехн/ 
М. Растропович /предст. Київськ. Філії «ВУСМР»а/ 
В. Базилевич /предст. Інспектури Охор. пам. природи НКО/ 
Г. Черноголовко /предст. Київської контори Укрмеліотр/ 
А. Лазаренко /від Ботанічного Музею ВУАН та Ботан. наукового 
Товариства/ 
Є. Мазуренкова /предст. Укр. Інституту Прикл. Ботаніки/ 
М. Таран /від Укр. Інституту рибного господарства/ 
Проф. Д. Белінг /Біо. Зоологічний Інститут ВУАН/ 
Кравченко /від Всеукр. Зернової станції/ 
П. Сабанеєв /Інституту Водного господарства/ 
П. Завистовський /від Держрибтресту/ 
М. Шклярук /від Київського Міськпляну/ 
Попов /Київська Педагогічна Біостанція/ 
проф. Клеопов /від Науково-досл. Інституту Ботаніки/ 
М. Овчинник 
Ворохов /Місцевком Наукових установ НКЗС/ 
М. Бауман 
 
ГОЛОВА М. ШАРЛЕМАНь  СЕКРЕТАР К. ДІХТЯР

І. СЛУХАЛИ: Доповідь М. Шарлеманя «Про сучасний стан Заповідника, про 
виконання пляна наукової роботи за 1929/30 операційний рік та про новий на-
прямок роботи Заповідника.

ТЕЗИ ДОПОВІДІ: «Заповідник «Конча-Заспа» з 16 березня 1930 року об’єднаний 
був з Дослідною станцією Рибництва. Наказом НКЗС та НКТ від 9/VІІ ц.р. Заповідник 
знов відокремлений від Дослідної Станції Рибництва, що перейшла у відання Риб-
тресту НКТ, але Станція не одразу погодилася на виділення Заповідника й справа 
розділу затяглася. Треба було, щоб в цю справу втрутилася спеціяльна міжвідомча 
Комісія, що з доручення НКЗС, НКО та Упрнауки виїхала на Заповідник і обізна-
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вшись з його станом на місці, визнала, що Заповідник справді має велике наукове 
й культурне значення й повинен існувати цілком окремо, як Заповідник комплек-
сний. Після цього згідно з наказом Наркомзему та Наркомторгу від 26 вересня ц.р. 
Заповідник почав існувати окрема, але фактично ще й досі майно між Заповідни-
ком та Станцією не поділено.

В насліднок з’єднання Заповідника з дослідною Станцією Рибництва, нау-
ково-операційниі пляни Заповідника, що їх виробили були на початку 1929/30 
операційного року й ствердив ствердив Досвідний відділ Наркомзему, зазнали 
певного скорочення й фактично були зведені на нівець, бо до Станції відійшла 
значна частина наукового персоналу Заповідникай його апарат за винятком 
директора, що водночас провадив роботу по зоології, препаратора-ляборанта 
та варти. Все це звичайно не могло не відбитися й на темпах виконання плянів. 
Але після де’якого напруження плян роботи Заповідника того року частково 
виконаний ще до першого жовтня а частково виконується протягом квартала 
жовтень-грудень. –

Треба відмітити, що робота Дослідної станції Рибництва на території Запо-
відника протягом 1930 року, робота, що не мала реальних наслідків і для самої 
станції привертає серйозну увагу робітників Заповідника, якщо роботу в галу-
зі вивчення риб провадитимуть так, як це робилося минулого року. Заповідник 
розуміє важливість завдань, що стоять перед Дослідною Станцією Рибництва – 
тепер Інститутом Рибництва й буде всебічно допомагати Інститутові в роботі на 
території Заповідника, але минулий рік доводить, що Інститові Рибництва конче 
треба переглянути і пляни роботи в Заповідникові кол. Станції Рибництва і мето-
ди роботи. На нашу думку не можна не вивчивши, як слід оточення, випускати 
в наші озера такої сили мальків, як те проектувала Станція. Крім того Станція по-
будувала загати, чим не дала змоги рибі від нереститися нормальним шляхом, 
а виловивши витворців ляща для дослідів над штучним заплідненням, Станція 
на нашу думку дуже зменшила кількість риби в озерах Заповідника. Це підтвер-
джує й спробний улов цього року, порівнюючи з минулими роками дав дуже 
малу кількість риби.

Отже ми за те, щоб Інститут Рибництва, переводячи свою працю на території 
Заповідника не порушував рівноваги в житті риб – не випускав мальків більше, 
як треба, зовсім відмовився від вилову витворців та не робив загат.

За пляном минулого року Заповідник перевів таку роботу:

а/. Переведено геоботанічне обслідування території Заповідника, зібрано гер-
барій, зроблено бл. 20 розтинів ґрунтів, переведено аналіз грунту, тощо. Матерія-
ли тепер опрацьовується і на грудні буде викінчено рукопис до друку.
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 б/. Переведено попереднє екологічне /кількісне/ вивчення птахів Заповідника.
в/. Зібрано матеріял до питання про економічне значення птахів /шлунки, по-

гадки/. Частину матеріялу закінчуть опрацьовувати в грудні місяці /їжа сов/.
г/. Переведено систематичні фенологічні спостереження /погода, періодичні 

явища, тощо/.
д/. Переведено роботу по окільчуванню птахів для досвідного вивчення їх біо-

логії, переліт, розселення, місць зимівлі, тощо. За пляном передбачалося окіль-
чити 50 птахів, але окільчили 140.

Крім того протягом року переводилися щоденні спостереження з доручення 
Гідрометкомітету України.

Цього ж таки року Заповідник вжив відповідних заходів і збільшив свої те-
риторії на 204 га, приєднавши 204 га соснового бору. Тепер Заповідник уявляє 
з себе справжній комплексний Заповідник з загальною територією бл. 1000 га. 
Заповідник перебуває в мережі Державних Заповідників Науково-технічного 
Сектора НКЗС. –

Після цього М. ШАРЛЕМАНь читає плян наукової Роботи Заповідника на 
1931 рік. Цей плян складений без внесення тих робіт, що переводитимуть на-
уково-дослідчі Інститути та інші наукові установи й через це Заповідник просить, 
щоб такі пляни Інститути.

Після доповіді М. Шарлеманя відбувся жвавий обмін думками.

Проф. Д. БЕЛІНГ: Для мене не цілком ясні взаємовідносини між Заповідником 
та Інститутом Рибництва, що на цей рік плянує досить велику роботу на території 
Заповідника. Не ясно отже, що саме може робити Інститут і чого не може. На 
прохання Д. Белінга читається наказ НКЗС та НКТ в справі виділення Заповіднику 
від Станції та розподілу функцій. Проф. каже, що оз. «Кончі» Інститут певне нічого 
не робитиме, в Заспі він роботу буде провадити і тут певне обійтися без пору-
шення біоценози а може доведеться будувати й загати там, де те буде потрібно. 
Звісно Інститут може тут обмежитися тільки де-якими роботами, щоб не викли-
кати нарікань з боку Заповідника, але тоді доведеться шукати десь іншого місця 
для ширшої роботи.

М. Шарлемань просить представника Інститута Рибного господарства тов. Та-
рана поінформувати засідання про пляни Інституту на цей рік.

ТАРАН: Інститут Рибного господарства тільно-но починає роботу. Пляни ще 
остаточно ухвалені, але Інститут і цього року передбачає продовжити ту роботу, 
яку торік розпочала науково-дослідча станція Рибництва. Маємо і цього року ви-
пустити мальків і переводити роботу по штучному розплідженню риб. ... 
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П. ЗАВИСТОВСьКИЙ: Приймаючи на увагу, що Заповідник є найкраще місце 
для переведенні дослідів над рибою а також і те, що і в наказі НКЗС ТА НКТ за-
значено, що рибу на всій водній території Заповідника вивчає Інститут Рибного 
господарства, Заповідникові не слід було-б ставити перешкоди Інститутові пере-
водити тут ту, чи ту роботу. За роботу відповідатиме Інститут, наколи та робота 
в Заповідникові негативно відібється і на кількості риб і т.и. Перенесення бази 
Інституту до іншого місця недоцільно. Найкраще місце для роботи Інституту є тут, 
на Заповідникові і тільки треба цю справу спільно Заповідникові й Інститутові по-
годити. Тут є й приміщення, є й певна кількість лябораторного устаткування, що 
його можна використати для роботи Інституту.

Проф. П. ЛАВРЕНЮК: Ми, наукові робітники, що стежили за роботою Запо-
відника, цього надзвичайно цікавого й цінного куиочка нашої Дніпрової запла-
ви, з задоволенням констатуємо, що в роботі Заповідника справді починається 
нова доба. Заповідник і раніше не зачиняв двері для тих установ, що раніше 
бажали там працювати, але тепер, коли таке спрямовання дає Наркомзем, 
справа набірає іншого характеру. Але от ще й тепер не ясно, що саме мусить 
бути Заповідник: чи це науковий музей, що має зберегати непорушною приро-
ди й оточення, вивчати його тощо не дозволяючи ніякого порушення природніх 
біоціноз, чи це є наукова лабораторія, що переводячи свою роботу, в певній 
мірі й руйнує де-які цінности. Цінна звичайно робота лабораторії, але не менше 
цінна й робота заповідника, як музея. Заповідник цінний б боку практичного, 
як резервуар для поповнення Дніпра рибами, як джерело для схоронення риб 
Дніпра. Тут ці риби нерестяться, тут живуть, звідси молодняк іде в Дніпро. Тут 
для Інституту Рибного господарства сила цікавих об’єктів для роботи і тут зви-
чайно він повинен поставити свою роботу. Але треба зробити так, щоб в роботі 
цих двох установ був повний контакт і якщо де-які роботи Інституту, порушу-
ючи біоценозу в природі, шкодитимуть, то такі роботи він мусить перенести 
до іншого місця. В розпорядженні Інституту ціле Дніпро, він /Інститут/ може 
та й повинен використати всі найбільш цікаві для роботи місця Щодо роботи 
в Заповідникові, то тут на нашу думку справді бажано було-б переводити таку 
роботу, що не шкодила-б справі охорони природи.

Проф. КЛЕОПІВ: Коли ми маємо певний комплекс рослин і почнемо там під-
сівати інші рослини, то це вже не буде Заповідник. Отже, коли в Заповідникові 
Інститут рибного господарства переводитиме досліди з рибами, що не живуть 
там, то він цим самим порушує біоценозу в природі Заповідника. Поновлювати 
те, що було можна нотна, але розводити те, чого там не було, на нашу думку 
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не треба. Науково-дослідчий Інститут Рибництва може переводити там свою 
роботу й не порушуючи біоценози а навпаки поновлюючи ті цікаві об’єкти, що 
там були.

А. ЛАЗАРЕНКО: Ми є свідками того, що тут близько культурного центра Києва 
дякуючи Наркомземові залишилося невеличкий порівнюючи шматок території, 
де зберігається і рослинність характерна для цього району й тварин, що в ін-
ших місцях давно зникли. Ми знаємо, як швидко зникають надзвичайно ціка-
ві об’єкти природи там, де не налагоджено охорону. От через це ще більшого 
значення набирає Заповідник «Конча-Заспа». Тут треба обережно поводитися, 
переводячи ту, чи ту роботу. Треба якось поєднати вимоги Інституту, що буде 
переводити потрібну йому роботу й вимогу Заповідника, що має дбати за макси-
мальне збереження роботи.

ПРОФ. Д. БЕЛІНГ: В заповідникові до цього часу не скрізь додержувалися 
того, щоб не порушувалася біоценозу в природі. Зокрема ми знаєм, що напри-
клад в оз. «Заспа» виловлювався хижак, викошувалася трава. Щодо водної те-
риторії, то тут треба мати на увазі те, що Заповідник не відокремлений від Дні-
прав і щороку тут все заливається водою. Отже, склад озер безперечно міняється, 
але напр. в оз. «Заспа» щороку склад помічається майже однаковий з деякими 
не значними змінами. Отже питання, як дивитися на Заповідник. Може й можна 
й треба зберегти якийсь шматок, але скрізь потрібно втручання людини. Зре-
штою Інститут может тут поставити такі робити, як от вивчення умов нересту, 
життя риб і т.и.

ЧЕРНОГОЛОВКО: Інститут Рибництва має очевидно на думці нести в Заповід-
никові стаціонарні спостереження. Йому певне це дуже потрібно. Та треба ска-
зати, що оскільки Заповідник не відокремлений від Дніпра, то те, що робити 
Інституту Рибного господарства в Дніпрі, відбиватиметься й на населенні озер 
Заповідника. Отже справа очевидно йтиме тому, щоб свої пляни Інститут пого-
див з Заповідником. Щодо загат, то цю справу треба дослідити, треба вивчити 
умови повіді на Заповіднику й тоді можна сказати, шкідливі й як саме загати, що 
їх робили торік.

М. ШАРЛЕМАНь: Заповідник не збірається робити якісь перешкоди Інститові 
Рибництва в його роботі на своїй території. Навпаки, цей Інститут на території За-
повідника матиме най****діше місце й навіть спеціальний будинок відведений 
в його користування для роботи. Але в порядку погодження роботи тих Інсти-
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тутів, що переводитимуть там свої праці, Заповідник домагатиметься, щоб там 
не робилося того, що на думку Заповідника є шкідливе, чи не бажане з погляду 
охорони природи.

УХВАЛИЛИ: а/. Інформацію про виконану Заповідником роботу взяти до відома.
б/. Плянуючи роботу на території Заповідника, останній повинен домагати-

ся, щоб наукову роботу всі Науково-дослідчі Інститути переводили в той спосіб, 
щоб не були пошкоджені природні біоценози території З-ка, водоймищ, тощо. 
Інститутові Рибництва треба взяти під увагу це спрямування роботи Заповідника 
в цілому, укладаючи пляни роботи Інституту на території З-ка. 

Далі М. Шарлемань просить представників від установ поінформувати, що 
саме мають робити цього року на Заповідникові установи, що до них уже звер-
тався Заповідник.

Проф. П. ЛАВРЕНЮК /Київська Філія Інст. Зоот./. Філія ще не обговорила пи-
тання про роботу на З-ку, але очевидно що цього року Секція годівлі та Секція 
Ген. зоолічна поставлять на Заповіднику де-які досліди. Плян ми маємо наді-
слати додатково.

Інститут Прикладної Ботаніки /Є. Мазуренкова/ має перевести цього обсліду-
вання Заповідника та його околиць з боку лікарських рослин. В цій справі є вже 
плян роботи й відповідна пропозиція від Інституту. -

Проф. КЛЕОПОВ. Інститут Ботаніки цього року має перевести обслідування 
фльори Заповідника, а також всього рослинного вкриву його території. Плян на-
дішлемо додатково. –

Біо-Зоол. Інститут має використати Заповідник, як базу для практичних вправ 
аспірантів. Плян роботи буде надісланий.

Інститут Водного господарства має обслідувати водоймища З-ка й вивчити 
вплив Київського колектора на забруднення їх.

Київська Філія ВУСМР’а – М. Растропович: Вусор вважає, що Заповідник є най-
краща школа, для поширення серед мисливців знань про ********************* та 
її значення ***************************** зом із Заповідником поставити досліди 
по відновленню бобра, що колись на цій території водився.
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Педагогічна Біостанція має організувати екскурсії для курсів по перепідготов-
ці педагогів та для юнатів з метою ознайомлення їх з справою охорони природи. 
Плян роботи станція подасть.

Київська Інспектури охорони природи /Базилевич/ має використати Заповід-
ник з метою популяризації ідей охорони природи та для культ екскурсій. Плян 
Інспектура подасть.

Фото-кіно Інститут має використати Заповідник для практичних вправ сту-
дентів Інституту щодо фото-кіно знімання, тощо.

М. Шарлемань читає плян роботи Заповідника на 1931 рік. –

УХВАЛИЛИ: а/. З пляном роботи Заповідника погодитися, але до цього пляну 
конче додати й пляни робот тих установ, що працюватимуть на Заповіднику. -

б/. Просити представників від установ, що ще не надіслали своїх плянів, наді-
слати їх по можливости не затримуючи справи. –

в/. Погодити пляни Інститутів та інших установ має сам Заповідник. –

ІІ. Лист НКЗС в спразі розведення бобра на території Заповідника /лист 
ч. 305/5 з 17/ХІ/

УХВАЛИЛИ: Доручити М. Растроповичу, М. Шарлеманю та Інструктору Київ-
сього ВУСМР’а обміркувати цю справу та накреслити плян роботи в цьому на-
прямкові. –

ІІІ. СЛУХАЛИ: Про чергові засідання Ради:
Ухвалили: Заповідник мас скликати Раду в міру потреби. Календаря засідань 

не визначати. –

Голова 
Члени 

Секретар 
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ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.26-27, 31+зв.

Проект

ПОСТАНОВА
РАДИ НАРОДНІХ КОМІСАРІВ УСРР.

Про утворення Державного Заповідника Дніпрової заплави
«Конча-Заспа»

Вважаючи на важливість для народнього господарства охоронити природу 
Дніпрової заплавини з метою всебічного вивчення її характерних особливостей 
як типових для середньої течеї Дніпра, на підставі постанови ВУЦВК’у і РНК УСРР 
з 16/VІ-26 р. «про пам’ятки культури і природи» /зб. уз. УСРР 26 р. № 32-33 арт. 
259. Рада Народніх Комісарів УСРР постановила:

1. Оголосити Заповідник «Конча-Заспа» що існує з постанови Колегії Наркомзему 
від 29 грудня 1921 р. Державним Заповідником Дніпрової заплави «Конча-Заспа».

2. Закріпити за цим заповідником в Київському районі урочище Заспа з озе-
ром тієї ж назви, озеро Кончу з його частинами Глушцем, Лопатою та Длуквою, 
протоки Козаче, Лящівка, Старик, Коник та Бистрицю, затоками Деміївський по-
кол та Дамаський завал площею 508 га., та частину Вітяно-Трепільського лісової 
дачі, а саме квартал: № № 19, 23, 27, та смугу понад озером «Конча» в кв. 18, 15, 
12 – загальн. площею 205,1 га.

3. Покласти за Заповідником завдання:
а/ охороняти непорушню природу на його території; 
б/ провадити систематичне і всебічне дослідження природи на території за-

повідника та його району;
в/ відновлювати стару фавну середньої частини Дніпрової заплавини та оклі-

матизовувати тих тварин і рослин, що можуть бути корисними в народньому 
господарстві.

4. В межах Заповідника забороняється полювання, рибальство, а також всі-
ляке інше господарче ви користування природи, крім, використовування з на-
уково-дослідною метою, що передбачається плянами заповідника і тих науко-
во-дослідчих установ, що проводять наукову роботу на терені заповідника, за 
пляном погодження з заповідником.

ПРИМІТКА: Науково-дослідча робота в галузі рибного господарства у за-
повіднику провадиться н/д. Станцією Рибництва Рибтресту, за ІІ плянами та 
програмами.
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5. Державний заповідник Дніпрової заплави «Конча-Запа» є базою для пере-
ведення наукової роботи відповідними Н/Д Інститутів.

6. Для виконання поставлених перед заповідником завдань при цьому орга-
нізується: Науково-Дослідча Станція з лабораторією та служба охорони.

ПРИМІТКА: Служаба охорони заповідника має загально встановлену для охо-
рони заповідників форму та користується правами, що їх зазначено в положенні 
про охорону наукових закладів /постан. НКЗД УСРР з 15 липня 1930 р./

7. Державний заповідник Дніпрової заплави «Конча-Запа» є у віданні народ-
нього Комісаріяту Земельних справ і утримується за рахунок Держбюджету по 
кошторису НКЗС.

ПРИМІТКА: Пляни наукової роботи заповідника НКЗС погоджує з НКО.

«» вересня 1930 р.

ГОЛОВА РАДИ НАРОДНИХ КОМІСАРІВ УСРР
КЕРІВНИК СПРАВ Р.Н.К. УСРР

21/ІХ-30 р. г.м.
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ВІИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 103.
заседания Коллегии Наркомзема от 29/ХІІ-21 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ: т.т. Владимиров, Качинский, Трилисский; представители: 
Всеработземлеса – Саррыкин, РКИ – Иванов, Заведующий Николаевским Губзе-
мотделом – Левенштам, Заведывающий С.Х. Отделом Резников, Заведывающий 
отделом Колхозов – Скрыпник, представитель из заповідника «Аскания-Нова» 
администр. т.т. Савченко, Бучушкан, Секретарь Рабочкома, секретар Ком’ячейки 
и другие.

ПРЕДСЕДАТЕЛь тов. ВЛАДИМИРОВ

Секретарь тов. СОБОЛЕВА.

Слухали: О передаче рыбного заповедника «Конча-Заспа» с прилетающими 
к нему угодьями С.Х. Научному Комитету.

Постановили: Учитывая громадное значение озера «Конча-Глушец» прото-
ка «Лящевка» урочища «Заспа» Хотоевской волости Киевского уезда, как место 
нереста ряда пород рыб среднего тоечения Днепра, признать указанные угодья 
с прилегающей к ним землей /лугами/ в количестве 150 дес. государственным 
рыбным заповедником.

2/ Указанный заповідник с всеми угодьями передать в непосредственное 
использование С.Х. Научному комитету при Наркомземе для организации Цен-
тральной Опытной Рыбной станции.

3. Категорически воспретить всякое вмешательство местных органов в рабо-
ту Научного Комитета на территории заповідника по использованию водоемов, 
лугов и прочих угодий.
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ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк. 31.

Дослідчий Сектор 
НКЗС погоджується
**** . Н. Досл. Сектору:

Копія
Погоджуюсь
Заст. Голови Рибтресту.

АКТ

13/ІХ-1930 р., Ми нижче підписались, представник НКЗС тов. РОБОК, пред-
ставник Рибтресту т. КВІНТІЛІАНОВ та Директор Київської Досвідної Станції Риб-
ництва т. ГАВРИЛЕНКО, погодили справу про розподіл майна та уточнення вза-
ємовідносин між Рибстанцією й заповідником «Конча-Заспа» в такий спосіб:

1/ Заповідник «Конча-Заспа» мусить надалі залишитись у віданні НКЗС, як 
комплексний заповідник Державного значіння, оформлений Директором Уряду.

2/ До завдань заповідника НКЗС належить охорона території та всього комп-
лексу природи, включаючи й рибу, а також переведення Науково-Дослідчої ро-
боти, що зв’язана з вивченням наявних природних об’єктів, крім риби. Науко-
во-Досвідчу роботу в галузі рибного господарства провадить досвідня Станція 
рибництва Рибтресту за її пляном на всій водній площі заповідника.

3/ Рибстанція в роботу по вивченню заповідника та охорони природи не втру-
чається, а також не претендує на іншу територію заповідника – Суходіл. – 

4/ До абсолютного Заповідника мусить входити вся територія Суходолу існу-
ючого Заповідника, а також 6-ть кварталів лісу. Витяно Трипільського Лісництва 
№№ 12, № 15, 18, 19, 23, 27.

5/ Заказники ВУСМР’у надалі залишаються, як такові, відограючи ролі за-
хисної смуги. –
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6/ Для наукової роботи Рибстанції на терені заповідника у віданні Станції пе-
редаються: 1/ будинок, що його збудовано для лабораторії по риборозведенню, 
а також лабораторне майне, що належить лабораторії риборозведення; 2/ лабо-
раторне майно загального вжитку розподіляється порівну. З двох наявних мікро-
скопів, більший передається Рибстанції. –

7/ Для орнітологічних та фенологічних спостережень і лабораторних робіт За-
повідника, станція надає два місця науковому персоналу Заповідника в своїй 
лабораторії. – 

8/ Виплата утримання персоналові заповіднику до 1/Х-30 р., провадить з ко-
штів НКЗС, що їх було переведено на цю мету НКЗС з гл. 40. – 

9/ Заповідник повинен організовувати екскурсійну базу та поширити й погли-
бити свою нукову роботу, а також популяризувати Заповідник серед населення.

Підписи:  КВІНТІЛІАНОВ, ГАВРИЛЕНКО, РОБАК.

З боку укопу проти зазначеного розподілу функцій, теріторії та майна між За-
повідником та Рибстанцією, заперечень немає.

Вчений секретар УКОПУ – КОВТУНОВ.

Укрдержліс погоджується, щоби до складу, Заповідника /часткового/ входи-
ла частина лісу Вітяно Тріпільської Лісової Дачи, а саме: квартал 19, 23, та 27, 
а також смуга по-над озером «Кончею» по шлях загальною площою 205,1 га. 
Будівлі в кварталах № 19, та 23 зазначеній лісової дачі залишаються у керуванні 
Київського Лісгоспу, або компенсуються Заповідником відповідною оцінкою та 
згоді з Лісгоспом. –

Довідка: Лист Укрдержлісу № 502/13 – 20/ІХ 30 р.

РЕФЕРЕНТ УКРДЕРЖЛІСУ  /Яніцький/
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ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.38+зв.  
(листівка, фото П. Єзерського)
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НАКАЗ ч. 337/3025-285
ПО НАРОДНОМУ КОМІСАРІЯТУ ЗЕМЕЛьНИХ СПРАВ ТА НАРОДНьОМУ

КОМІСАРІЯТУ ТОРГІВЛІ У.С.Р.Р.

«26» вересня 1930 року.

§ 1.
На розвиток наказа НКЗС та НКТ з 9 липня ц.р. ч. 219/2907 §1239, Державний 

Заповідник «Конча-Заспа» залишається у віданні НКЗС, як комплексний Запо-
відник Державного значення. До завдань цього Заповідника належить охоро-
на території та всього комплексу природи, включаючи й нерестища риб а також 
переведення наукової дослідчої роботи, що звязана з вивченням наявних при-
родних об’єктів, крім риби. Вивчення риби переводить Науково-дослідча Стан-
ція Рибтресту на всій водній території заповідника. Для роботи дослідної Рибної 
Станції на території Заповідника, передається в її користування будинок а також 
лябораторне майно щодо вивчення риби, згідно з п. 6 акта, складеного представ-
никами НКЗС та Рибтресту 13.IX ц.р. В приміщенні лабораторії Станції відводиться 
два місця для праці спеціялистів Заповідника.

§ 2.
Виплату утримання персоналові згідно з затвердженими штатами Заповід-

ник переводить до кінця операційного року з коштів НКЗС що їх переведено з гл. 
40 за кошторисом ц.р.

§ 3.
Складаючи операційні пляни на наступний рік, Заповідникові звернути увагу 

на організацію екскурсійної бази та на популяризацію справи охорони природи 
серед широких мас робітництва та селянства.

§ 4.
Протягом тижня з дня оголошення цього наказу Станції Рибництва та Запо-

відникові скласти акти на передачу майна та лабораторного устаткування й копії 
надіслати до науково-технічного Сектора НКЗС та до Рибтресту.

§ 5.
До виділеної раніше території Заповідника «Конча-Заспа» включити також 

кв. кв. 19, 23 та 27 Витянсько-Трипільської лісової дачі Київського Лісгоспу пл.. 
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157,5 га та частини кв. кв. 18, 15 та 12 тієї ж дачі пл. 47,6 га, смугою понад озером 
«Конча» по шлях.

Будівлі, що є на території кв. 19 та 23 залишаються й далі у віданні Київського 
Лісгоспу aж поки Заповідник не перенесе ці будівлі до іншого місця, чи відпо-
відно компенсує Лісгосп. Заповідник за згодою Київського Лісгоспу користується 
приміщеннями цих будівель для тримання варти, тощо.

НАРКОМЗЕМСПРАВ УСРР 

НАРКОМТОРГІВЛІ УСРР 

Вірно ….
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АКТ. 

28-го сепня 1930 року Кмісія в складі Інспектора по заповідниках та мислив-
ству НКЗС УССР т. РОБАКА, представника від НКО та УКОПУ – Київського Краєвого 
Інспектора по охороні природи т. БАЗИЛЕВИЧА, від ВУАН проф. ОКСІЮКА, від ВСМР 
т. РАСТРАПОВИЧА, від Київської філії Укржержлісу т. ЩЕРБИНИНА, від Київської 
Контори Рибтресту /згідно з уповнов. Рибтресту/ т. ОСАДЧИЙ, від Досвідної Станції 
Рибництва Рибтресту т. ГАВРИЛЕНКО та заповідн. «Конча-Заспа» т. ШАРЛЕМАНЯ 
обслідувала стан та роботу заповідника «Конча-Заспа» склала цього акта на доказ 
огляду заповідника з метою розмежування території та дальшій роботі між Держ-
заповідником НКЗС і Досвідною Станцією Рибництва НКТ. Підчас ознайомлення 
з загальним станом та історією заповідника з’ясовано:

1. Заповідник «Конча-Заспа» засновано постановою колегії НКЗС 29-го 1921 року 
під назвою «Державний Рибний Заповідник «Конча-Заспа». Заповідник міститься 
на правій лучній терасі Дніпра в Київському районі в 20 кілометрах на південь від Ки-
єва. До складу його входять озера: Конча площею 61,786 г , Заспа 10,566 г., протоки 
покал та Домаський завал, урочище Заспа 252,875 г., що складається з сіножатів, 
дубового гаю та водоймищ. Загальна площа Заповідника 507,893 г.

Заповідник охоплює надзвичайно інтересну, дуже розчленовану дільницю 
дніпрової заплавини та має низку рідких видів рослин /Iris sibirica/, тваринний 
світ складається з великої кількости видів птахів, серед яких чимало рідких, 
як от: лежень Burhinus oedicnemus, орел сіруватень – (Haliaeetus albicilla), ку-
лик сорока (Haematopus ostralegus та інші/, ссавців /сарна (Capreola capreola) 
горностай (Mustela erminea), вивірка (Sciurus vulgaris) що являються не тільки 
інтересними з наукового боку, але й цінними хутровими тваринами/, плазунів 
та земноводяних.

ІІІ. Особливе значення Заповідник має для Дніпра, як місце нересту цін-
ної риби /лящ, яз/ та перебування рідких коштовних видів риби як от: /чечуга 
Acipenser ruthenus чи осетер А. gueldenstaedtii синець (Abramis ballerus), рибець 
(Vimba vimba), оселедець ****, Clupeola fontica.

ІV. Великий науковий інтерес уявляв з себе після льодовиковий бархан, що є 
свідком далекого геологічного минулого.

V. В останні роки навколо Заповідника засновано 2 довготермінові заказника 
ВСМР на островах Круглику та Козачому, а в 1930 р. Держліс виділив 6 кварталів 
соснового лісу площею 302,5 г. в окрему господарчу одиницю, що її вилучено 
з будь якого господарчого використовування та передано під охорону заповід-
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ника. Таким чином, разом з цими заказниками та згаданим лісом заповідник 
має площу понад 1200 г.

VI. В центрі Заповідника коло озера Заспи розташовано будинки Заповідника: 
три одноповерхових будинка, що мають один 4 кімнати /лябораторія Заповідника 
та приміщення ляборанта й наукового персоналу/, другий п’ять кімнат /музей, при-
міщення варти та адміністрації в третьому будинкові живуть вартові. Крій того, на 
території Заповідника є комора та клуня, в яких переховується господарчий рема-
нент заповідника та його науково-дослідчої станції. Один з вартових мав помеш-
кання в Пешомайському хуторі Вітяно-Трепільському Лісгоспі.

VІІ. Заповідник «Конча-Заспа» своїми сусідями має два села – Корчувати та 
Козин. Рибалки тих сел часто роблять налети на заповідник з метою браконер-
ських уловів риби. Комісія оглядала чотири неводи й силу інших сіток, що їх віді-
брано від браконьєрів протягом останніх трьох-чотирьох місяців.

VІІІ. В березні цього року наказом НКЗС заповідника було об’єднано з Досвід-
ною Станцією Рибництва разом зі всім штатом, коштами, тощо, але 7-го липня цьо-
го року підчас передачи функцій по рибництву та рибальству від НКЗС до НКТ знову 
було виділено зі складу Досвідної Станції Рибництва. За наказом НКЗС та НКТ слід 
було розподілити майно та кошти між Заповідником та Досвідною Станцією Риб-
ництва, але де цього часу ще офіційно не переведено в життя. В наслідок чого, 
багато нез’ясованости так зі станом роботи та майном, як і коштами.

Ознайомившись зі станом Заповідника Комісія констатує: що Заповідник 
«Конча-Заспа» один з старших заповідників СРСР. Тут скупчені інтересні геоло-
гічні, ботанічні та зоологічні пам’ятники природи. «Конча-Заспа» є єдиний за-
повідник лісо-степової смуги УССР та єдиний заповідник в заплавині Дніпра. 
З перших днів свого існування «Конча-Заспа» була комплексним заповідником, 
що виявляється в охороні та вивчені всієї природи заповідника. В наслідок своєї 
роботи Заповідник набув певного авторитету так в Союзі, як і закордоном. До-
повіді про нього ставилися на міжнародніх конгресах по охороні природи /Люк-
сенбурзі 1925 році, Брюселі в 1928 р./, на Всесоюзних 3’їздах ІІІ та ІV Всесоюзні 
З’їзди зоологів, анатомів, та гістологів/, на міжнародніх з’їздах зоологів /в Римі/, 
в наукових центрах /ВУАН, СГНК/, керівних установах /Дослідний відділ НКЗС/ та 
професійних організаціях /Науково-технічна Секція, Сільгосплісробітників/. Ре-
зультати наукової праці заповідника надруковано в 1-му числі «збірника праць», 
матеріяли до другого числа підготовлено до друку. Крім того низку розвідок, що 
їх зроблено в заповіднику, надруковано в виданнях СРСР та закордоном. Науко-
во-дослідча Станція при Заповіднику не раз була базою наукової роботи інших 
установ /ВУАН/, Експедиція Академії СРСР та інш./. В справі охорони природи за-
повідник досяг позитивних наслідків. Охорона риби та дичини, що її провадить 
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заповідник має величезне практичне значення для краю. Заповідник користу-
ється чималою популярністю серед трудящих, в наслідок чого його відвідають 
численні екскурсії а також і закордонні делегації та туристи.

НА ПІДСТАВІ ВИЩЕНАВЕДЕНОГО КОМІСІЯ ВИЗНАЄ ЩО:
1. Заповідник «Конча-Заспа» надалі повинен існувати як окремий Держав-

ний комплексний Заповідник, перебуваючи в складі заповідників НКЗС.
2. До складу АБСОЛЮТНОГО ЗАПОВІДНИКА повинна ввійти вся територія За-

повідника так суходіл, як і вода за винятком озера Заспи, Домахи та частини 
протоки Лящівка від Коника до урочища Плоске, що залишаються не АБСОЛЮТ-
НИМ ЗАПОВІДНИКОМ.

3. До АБСОЛЮТНОГО ЗАПОВІДНИКА повинні бути прилучені 6 кварталів Ві-
тяно-Трипільського Лісгоспу, що їх виділила друга лісогосподарча нарада Київ-
держлісу та річка Коник від броду до Лящівки, що має велике значення, як місце 
проходу риби підчас нересту.

4. Заказники ВУСМР повинні залишатися заказниками і надалі.
5. Всю роботу по охороні заповідника переводить апарат заповідника.
6. Для роботи Дослідної Станції Рибництва виділити всю частину НЕАБСО-

ЛЮТНОГО ЗАПОВІДНИКА, де може провадитися науково-дослідча та вироб-
нича робота Досвідної Станції Рибництва з**** пляном. Щодо решти терито-
рії заповідника, то на ній робота Станції повинна погоджуватися з Дирекцією 
Заповідника.

7. Всі спорудження на території заповідника залишаються у віданні Заповід-
ника /див. наказ НКЗС та НКТ від 7/VІІ-30 р. за № 219/2907-1239/. Для наукової 
роботи Досвідна Станція Рибництва має 50 % місць в лябораторії заповідника та 
користується помешканням для персоналу, засобами сполучення на правах пер-
соналу заповідника, тощо. Взагалі Заповідник допомагає всіма засобами роботі 
Досвідної Станції Рибництва.

8. Весь інвентар, що стосується до рибництва заповідник передає Досвід-
ній Станції Рибництва за поданим до цього списком. Інше майно та ляборатор-
не устаткування, що його набув заповідник до об’єднання з Досвідною Станцією 
Рибництва й яке не стосується рибництва, залишаться в віданні Заповідника /
див.Наказ/.

9. Виплата утримання до 1-го жовтня ц/р. персоналові Заповідника, що його 
зазначено в доданому до цього списку, повинна бути зроблена з коштів Досвід-
ної Станції Рибництва.

10. Заповідник повинен підсилити популярізаційну роботу, в першу чергу ви-
давши відповідного пляката - листівку.
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11. Для упорядкування екскурсійної роботи Заповідника повинна бути утво-
рена відповідна база. –

ДОДАТОК: І/ Наказ НКЗС і НКТОРГУ, 2/Постанова 2-ої Лісовпор. Наради, 
3/ Мапа Заповідника, 4/ Постанов. З’їздів зоологів, анатомів та гістологів, 5/ Збір-
ник праць Заповідн. «Конча-Заспа» № 1.

КОМІСІЯ: 

Досвідна Ст. Риб. із висновками комісії не погоджується до цього додає окре-
му думку.

Директор Досв. Ст. Риб. 
31.VІІІ.30 р.
Київ
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ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк. 57.

ОКРЕМА ДУМКА КИЇВСьКОЇ ДОСВІДНОЇ СТАНЦІЇ РИБНИЦТВА 
ТА УКРДЕРЖРИБТРЕСТУ ДО АКТА КОМІСІЇ НКЗС, ЩО ДО 
ДЕРЖЗАПОВІДНИКА «КОНЧА-ЗАСПА».

1. Вступна частина акта складена цілком однобічно, з певним спрямованням на 
висування моментів охорони пам’яток природи з роботи Заповідника і майже зовсім 
замовчує величезну ролю і значення заповідника в справі рибництва, зокрема зовсім 
нічого не каже про роботу, переведену Заповідником у цій галузі з часу його засну-
вання; /про ролю і значення Заповідника див. ст. М. ШАРЛЕМАНЯ – збірник праць 
Державного Рибного Заповідника «Конча-Заспа» т. 1 – 1928 р. стр. 11, 12, 13/.

2. Заповідник утворено декретом Уряду УСРР 1921 року, як спеціяльний Риб-
ний Заповідник і рибна справа була, є й буде домінантом у роботі Заповідника 
завжди, але оскільки в Заповіднику сполучаються інші цікаві природні об’єкти, 
Заповідник з часом поширюючи роботу охопив і ці галузі. Між тим, Комісія в акті 
зазначає, що Заповідник з початку заснування утворено як комплексний.

3. Район «Кончі-Заспи» з дніпровими протоками є найбільш відповідне місце 
для науково-дослідчих робіт з рибництва; має надзвичайно сприятливі з при-
роднього боку місця для нересту риби р. Дніпра; є одне з найбільш придатних 
місць для розгортання заходив Державного рибництва у середній та горішній 
частині Дніпра і, з засвідченням т. ШАРЛЕМАНЯ /т. 1 1928 року зб. праць ДРЗ 
«Конча-Заспа», стр. 12/ щороку да***** Дніпра мільйони штук рибної молоді, 
збагачуючи водні ресурси».

4. Останніх років гостро повстало питання про збільшення цінних видів рибно-
го населення Дніпра й акліматизацію їх /напр. спроби 1929 р. реакліматизувати 
чечугу Acipenser ruthenus. Із цього боку, «Конча-Заспа» є майже єдине місце на 
верхній частині Дніпра.

5. Незаперечуючи ваги охорони й вивчення інших об’єктів Заповідника, ми 
вважаємо, що при тій ролі, **** значенні Заповідника, який він посідав і пови-
нен посідати надалі, всі ці інші об’єкти повинні зберегтися, але мусять бути лише 
сполученими зі справою рибництва.

6. Ні з яких міркувань не можна припустити господарювання на одному об’єкті 
2-х інституцій з цілком різними цілеспрямованнями.

7. За умов співробітництва запропонованих Комісією Досвідна Станція Риб-
ництва не тільки не гарантова**** надалу за можливість переводити науково-до-
слідчу роботу, але перед нею вже зараз мусить повстати питання про цілковите 
залишення «Кончі-Заспи» як об’єкта для роботи.
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8. Не можемо не відзначити, що єдиним мотивоим на **** могли послатися 
члени Комісії щодо неможливости передати Заповідник цілком у розпоряджен-
ня НКТорга були не приховані заяви про те, ще НКТ не забезпечить його охорони 
і Заповідник мусить неминуче загинути.

9. З намічуваним перетворенням Досвідної Станції на Науково-Дослідчий Ін-
ститут Рибного Господарства та з утворенням у Києві цілої низки учбових /серед-
ніх і вищих/ закладів у рибній справі, – ці установи позбавлені будуть наряд років 
будь-якої змоги забезпечити собі певну базу для Науководосвідної роботи на 
Дніпрі й його системи, та будуть ізольовані від роботи з Державного рибництва, 
оскільки інших придатних місць близько Києва нема. Поруч з цим можливості 
розгортання наукової роботи інших галузів на Заповіднику на ряд років, поки що 
за розміром його безперечно будуть обмежені і Заповідник працюватиме з над-
звичайне малим навантаженням.

НА ОСНОВІ НАВЕДЕНОГО МИ ВВАЖАЄМО, ЩО ДУМКА КОМІСІЇ ПРО ЗАЛИШЕННЯ 
ЗАПОВІДНИКА ЗА НАРКОМЗЕМОМ КОЛИ НЕ БЕЗПІДСТАВНА, ТО МАЛО ПІДСТАВНА 
Й ЄДИНИМ ПРАВИЛьНИМ РОЗВ’ЯЗАННЯМ СПРАВИ Є ПЕРЕДАЧА ВСьОГО ЗАПО-
ВІДНИКА В ЦІЛОМУ НАРКОМТОРГІВЛІ В ОСОБІ УКРДЕРЖРИБТРЕСТУ (ДОСВІДНІЙ 
СТАНЦІЇ РИБНИЦТВА), ЗОБОВ’ЯЗАВШИ ЙОГО ПЕВНИМИ СПІЛьНИМИ ПЛЯНАМИ 
НАРКОМТОРГА Й НАРКОМЗЕМА ДО ОХОПЛЕННЯ Й ОХОРОНИ ВСІХ ГАЛУЗІВ ЗАПО-
ВІДНИКА З ЧИМ ВІН БЕЗПЕРЕЧНО СПРАВИТьСЯ, БО МИ НЕ МОЖЕМО СОБІ УЯВИТИ 
ТАКОГО ПОЛОЖЕННЯ, ЩОБ ЗАПОВІДНИК ЦІЛКОМ ЗАЛИШИВСЯ В НАРКОМЗЕМІ Й 
НАЙБАГАТШЕ В ГОРІШНІЙ ЧАСТИНІ ДНІПРА МІСЦЕ ДЛЯ РИБГОСПОДАРЧИХ ТА ДО-
СЛІДНИХ РОБІТ ЗАЛИШИЛОСь НЕ ВИКОРИСТАНИМ.

Уповнов. Укрдержрибтрестом  /ОСАДЧУК/
Директор Київ. Д/С. Рибництва /ГАВРИЛЕНКО/
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ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк. 59.

ДОДАТОК
до акту Комісії в справі обслідування Державного 

заповідника «Конча-Заспа»

Від Голови Комісії Інспектора НКЗС 
Робак М.

Важаючи на те, що в окремій думці представників Рибтресту та До-
свідної Станції Рибництва, зазначено про неправильність висновків Комісії 
та їх однобокість і безпідставність – подаю до відома ті міркування, на під-
ставі яках було складено так як – та, як і висновки.

1. Вступна-описова частина акту досить мала і стисла, але це робилося сві-
домо, бо про Заповідник в цілому /риба, птахи, рослинність та грунти/ є велика 
кількість наукових прац, які вичерпуюче освітлюють його значення не лише як 
рибного, але комплексного Заповідника. Виходячи з цього Комісія вважала за 
непотрібне нагромаджувати акта величезною описовою частиною та вирішила 
додати до нього 1-ше число збірника праць заповідника та інші інформаційні 
матеріяли.

2. Значення Заповідника «Конча-Заспа» для рибальства та рибництва від-
мічено в акті Комісії /див. п. 3/. В той же час, поскільки за повідомлення фахівців 
Станції, для робіт по штучному розведенню риби та іншої дослідчої роботи Стан-
ції особливо цінні озера – Заспа, Домаха та протоки Лящівка й Коник. Комісія 
визнала за потрібне передати у користування Досвідної Станції Рибництва цю 
частину Заповідника та забезпечити її всім можливим з наявних ресурсів /лабо-
раторне устаткування та помешкання/.

3. Охорона риби на інших озерах, де постійної роботи Досвідна Станція про-
вадити не буде, залишається за тою установою, якій доручає охрана комплексу 
природи – себто Заповідником.

4. Цілком правильне, що існування двох «господарів» на терені Заповідника 
не доцільно і не приведе до пуття, а тому поскільки цінність Заповідника «Кон-
чі-Заспи» як комплексного визнана всіма членами Комісії /див. п. 5 окр. дум-
ка/ у висновках і запропоновано залишити його надалі у віданні **** Наркомату, 
якому належать й інші комплексні Державні Заповідники, тобто НКЗС /див. На-
каз НКЗС і НКТ/.

У п. 8 окремої думки зазначено про приховане недовір’я до НКТоргівлі щодо 
охорони природи, не відповідає змісту акту, бо це ніде не фігурує. Головною 
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підставою га яку посилаються у їх висновках члени Комісії, що підписали акта 
в цілому є вищезгадане положення про комплексні заповідники, з одного боку 
та вузька специфікація функцій Рибтресту – лише по рибі – з другого, в той же 
час, коли в НКЗС заповідникові буде забезпечено рівномірний розвиток науко-
во-дослідчих практичних робіт по всьому комплексу природи, Заповіднику при 
передачі його в відання Рибтресту буде превалювати лише рибна справа, що і 
зазначено в окремій думці представ. Рибтресту та Досвідної Станції Рибництва /
див. п. 5/.

5. На території Заповідника Рибстанції надана повна можливість провадити 
роботу й тому твердження про якусь «ізольованість» безперечно безпідставні. 
Тут же /див. п. 9/ згадано, що інших придатних місць по Дніпру для риборозве-
дення немає, проте на мою думку, цього говорити зараз не можна, оскільки об-
слідуваним, що провадить зараз станція ще не закінчене, а за деякими даними 
таких місць є чимало.

6. Функції комісії полягали в тому, аби на підставі наказу НКЗС та НКТ /якого 
додано до акту/ розподілити територію та дальшу роботу між Заповідником та 
Рибстанцією й якщо в наслідок роботи Комісії по цьому питанню, виникли роз-
ходження д*** та склалося два погляди на дальшу відомчу під**** лість Заповід-
ника, то це мусить бути вирішено ***ми Наркоматами безпосередньо, які видали 
вищезгаданого наказа.
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ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.63, 64.
Терміново

Робаку

ДО ІНСПЕКТОРА по ЗАПОВІДНИКАХ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СЕКТОРУ Н. К. 3. С

За наказом НКЗС та НКТоргу від 9/VІІ-30 р. № 219/2907 Київ, вул Леніна 46. 
Заповідник «Конча-Заспа» виділено зі складу Досвідної Станції Рибництва, 

що перейшла до складу Рибтресту. Разом з тим в наказі згадано, що все майно 
/лябораторії, судна, тощо/, що стосується до риби, передається до Рибтресту. На 
підставі цього пакту адміністрація Станції вимагає щоб Заповідник передав їй 
один будинок на території Заповідника зі всім інвентарем, частину човнів, тощо. 
В цьому будинку, що його збудовано в 1929 р. на кошти НКЗС, міститься лябора-
торія, в якій переводилася робота не тільки по іхтіології, але і вся наукова робота 
по заповіднику. Отже, з передачею будинка Рибстанції Заповідник залишається 
без лябораторії, тому, що другий дуже тісний і там розгортається музей місцевої 
природи. Робота Станції на території заповідника в 1930 р. показала, що її дуже 
важко поєднати з завданнями охорони природи.

Я гадаю, що всі будинки на території заповідника повинні залишитися у віда-
нні заповідника. Заповідник повинен тільки давати на певних умовах місця для 
роботи персоналу Досвідної Станції Рибництва..

Отже, прошу Вас терміново дати вказівки щодо виконання згаданого наказу 
та видати мені мандата на представництво інтересів НКЗС підчас роз’єднання 
установ. –

Зав. Заповідником    /ШАРЛЕМАНь/

З цим в порядку інформації надсилаю до Вас постанову Всесоюзн. З’їзду зо-
ологів, анатомів та гистологів.
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ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1292. Арк.68.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 103.
заседания коллегии Наркомзема от 29/ХІІ-21 года.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: т.т. Владимиров, Качинский, Трилисский; представите-
ли: Всеработземлеса – Саррыкин, РКИ – Иванов, Заведывающий Николаевским 
Гурземотделом – Левентштам, Заведывающий Отделом Колхозов – Скрипник, 
представитель из заповедника «Аскания-Нова» администр. т.т. Савченко, Бу-
чушкан, Секретарь Рабочкома, секретарь Ком’ячейки и другие.

ПРЕДСЕДАТЕЛь тов. ВЛАДИМИРОВ
Секретарь тов. СОБОЛЕВА.

Слухали: О передаче рыбного заповедника «Конча-Заспа» с прилегающими 
к нему угодьями С.X . Научному Комитету.

П о с т а н о в и л и : Учитывая громадное значение озера «Конча-Глушец» про-
тока «Лящивка» урочища «Заспа» Хотовской волости Киевского уезда, как места 
нереста ряда пород рыб среднего течения Днепра, признать указанные угодья 
с прилегающей к ним землей /лугами/ в количестве 150 дес. государственным 
рыбным заповедником.

2/ Указанный заповедник с всеми угодьями передать в непосредственное 
использование С.X. научному комитету при Наркомземе для организации Цен-
тральной Опытной Рыбной станции.

3/ Категорически воспретить всякое вмешательство местных органов в рабо-
ту Научного комитета на территории заповедника по использованию водоемов, 
лугов и прочих угодий.

Верно Шабал
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ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1444. Арк.90-92.

РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ МІЖ СЛУЖБОВЦЯМИ
ДЕРЖАВНОГО ЗАПОВІДНИКА «КОНЧА-ЗАСПА» ТА  
НАУКОВО-ДОСЛІДЧОЇ СТАНЦІЇ НА ЗАПОВІДНИКУ

1. ДИРЕКТОР – Керує всіма справами Заповідника, за допомогою відповідного 
персоналу складає річні справоздання за роботу, пляни роботи, кошториси, тощо.

2. Заступник Директора Керує роботою науково-дослідної Станції, керує охо-
роною заповідника з наукового боку, керує справами популяризації та екскурсій-
ною роботою Заповідника

3. Спеціялисти провадять наукову роботу згідно з плянами та кошторисами 
Заповідника. Зa свою роботу складають Директорові й заступникові директора 
в науковій частині справоздання. На прикінці року спеціялисти складають річне 
справоздання за переведену роботу.

4. Наук. Секретар. Веде все листування по Заповіднику так ділове, як і на-
укове. Відає справи фінансово-господарчі та стежить за нормальним постачан-
ням Заповідникові та станції відповідних матеріялів, приладів для роботи, тощо. 
Відає бібліотекою Заповідника та стежить за поповненням її відповідною, по-
трібною для роботи літературою. Відає справою друкування наукових матеріалів. 
Допомагає Заступникові директора в справах екскурсійних, тощо.

5. Ляборант провадить науково-допоміжну роботу в Заповіднику, веде що-
денні фенологічні та метеорологічні спостереження, збірає той чи той науковий 
матеріял /наукові колекції, тощо/, фіксує його; відповідає за майно лабораторії 
та музею /гербарії, колекції тварин, тощо/. Допомагає Заступникові директора 
в його роботі та спеціялистам під час роботи в лабораторії Станції.

6. Бухгальтер. Провадить всю буггальтерську працю, веде Інвентарні описи 
майна, матеріяльну та інші книжки, одержує й видає різні кошти, зарплатню і т.и. 
Купує потрібну меблю, приладдя та матеріяли для заповідника й станції.

7. Старшій спостерегач відає охороною території Заповідника, відповідає за 
майно, що на території Заповідника за виключенням наукового. Розподіляє на-
ряди спостерегачів, перевіряє виконання ними своїх обов’язків, веде щоденник 
охорони Заповідника, складає протоколи на порушників постанов про охорону 
Заповідника, правил про рибальство та полювання, охорону лісу, тощо.

8. Спостерегачі за нарядом старшого несуть охорону території Заповідника /
об’їздять його на човнах, тощо/ й затримують правопорушників, обходять тери-
торію Заповідника пішки й регулярно подають відомості про стан Заповідника та 
події в ньому під час обходу. В свої роботі керуються вказівками старшого спо-
стерігача та інструкціями по Заповіднику.
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ЦДАВО України. Ф.27. Оп.11. Спр.1444. Арк. 91.

До операційного пляну наукової роботи в комплексному Державному Запо-
віднику «Конча-Заспа» на 1930/31 рік.

В напрямку комплексного вивчення природи в Заповіднику передбачається 
переводити таку роботу:

1. Продовжуватимуться фенологічні спостереження над природою: погода, 
стан ріки та водоймищ, періодичні явища в житті рослин /розпускання листя, 
зацвітання, тощо, періодичні явища в житті тварин – переліт птахів, нерест риби, 
тощо. Провадитимуться щоденні записи до журналу.

2. Продовжуватиметься робота та досліди над вивченням переліту птахів. Цьо-
го року передбачається окільчити бл. 500 гніздових птахів кільцями Москва-Бюн.

3. Продовжуватиметься дослідження та вивчення їжи птахів, щоб виявити 
економічне значіння де”яких груп птахв. З цією метою Заповідник передбачає: 

а/. зібрати та проаналізувати 300-500 риганців /погадок/ гайворона /Corvus 
frugilegus/ 

б/. Зібрати та проаналізувати 150 шлунків мартинів /Lariformes/, крячків /Sterna/ 
та інших найбільш цікавих птахів.

4. Щоб з’ясувати значіння качок /Anatinae/ в справі боротьби з заболоченням 
водоймищ, Заповідник розпочинає роботу по аналізу шлунків цих птахів. Дослі-
ди американських наукових закладів / … / доводять, що справжні качки жив-
ляться здебільшого т. зв. грубою водяною рослинністю.

Передбачається проаналізувати від /50 до 200 шлунків.
5. Рівнобіжно з роботою по аналізуванню їжи переводитиметься й вивчення 

зараженості птахів внутрішніми паразитами. Ця тема має з’ясувати значіння пта-
хів в поширенні серед риб лігульози, що її викликають де-які глистюки.

6. Щоб уточнити орнітологічні досліди минулих років, Заповідник цього року 
має перевести тричі облік всіх гніздових птахів. В наслідок цієї роботи буде скла-
дено мапу поширення птахів по Заповіднику.

7. В справі вивчення ентомофавни, цього року передбачається зібрати та 
опрацювати відповідний матеріал до фавни шкідників лісу та рослин.

8. Продовжуватимуться геоботанічні досліди. Цього року передбачається за-
класти понад 10 спробних парцел /ділянок/ по 4 кв. метри на яких продовжува-
тимуться стаціонарні спостереження щодо динаміки рослинних асоціяцій, ґрун-
ту, режиму ґрунтових вод, тощо.

9. Розпочнуться геоботанічні досліди лісу /дубини та бори/.
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В справі охорони природи, крім наміченої роботи, Заповідник цього року 
передбачає:

І. В зв’язку з прилученням до своєї території 6 кварт. Вітянсько-Трипільського 
лісництва перевести інвентаризацію пам’ятників природи в згаданих кварталах. 
Щоб здійснити це завдання буде взято на облік всі старі дерева, буде зареєстро-
вано всі ділянки з рідкою рослинністю / Daphne cneorum, Adonis vernalis та інш./, 
ділянки з рідкими тваринами / Haliaeetus albicilla, Lacerta viridis та інш./. Всі ха-
рактерні куточки лісу та цікаві пам’ятки природи буде зфотографовано.

2. Для приваблювання комахоїдних птахів буде розвишено в Заповіднику бл. 
200 штучних гізд системи Берлепша Американського Бюра Біологічних досді-
джень, російських шпаківень, тощо.

3. З метою популяризації охорони природи, в Заповідникові буде влаштовано 
дві т. зв. природні стежки за зразком аналогічних стежок в національних парках 
ПАСШ та заповідників Німеччини. Для цього за певним маршрутом буде оддмі-
чено відповідними плакатами всі інтересні об’єкти з геології, ботаніки, зоології. 
Ці об’єкти з’єднуватимуться стрілками, що відвідувач Заповідника, проходячи 
«стежкою», мав змогу без керівника ознайомитися з Заповідником та з окреми-
ми пам’ятками природи.

4. Щоб поновити минулу природу Заповідника до нього буде переведено за 
допомогою ВУСМР’у певну кількість бобрів/

5. Щоб широко популяризувати заповідник та ідею охорони природи серед 
широких робітничих і селянських мас та учнів, Заповідник цього року передбачає:

а/. Влаштовувати систематичні екскурсії в Заповідник, де даватимуться різні 
пояснення персоналом З-ка.

б/. Поширити та впорядкувати музей при науково-дослідній станції а також 
музей на повітрі.

в/. Видрукувати наслідки роботи Заповідника окремим збірником та надру-
кувати низку плякатів та листівок у справі охорони природи.

Зав. Заповідника  М. Шарлемань
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ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк. 10-13+зв.

Керівникові заповідниками ВАСГН проф. Станчинському В. В.
ПОПЕРЕДНІЙ ЗВІТ ПРО РОБОТУ ФАХІВЦІВ 
ДЕРЖАВНОГО ЗАПОВІДНИКА КОНЧА-ЗАСПА ЗА 1931 Р.
З 1 січня по 18 листопада 1931 р./.

До 2 лютого 1931 р. я був директором заповідника, після наказу НКЗС я пе-
редав керівництво заповідником тов. ВОРОХОВУ Г. В. і залишився за тим самим 
наказом заступником директора в науковій частині до літа 1931 р., коли за одер-
жаними штатами мене було зараховано фахівцем. Наказу директора про дору-
чення виконувати роботу по керуванню науковою роботою не було, але я все ж 
таки фактично виконував до останнього дня ці обов’язки.

Подаючи цей звіт з вимоги директора за І місяці до закінчення року, я, зви-
чайно, попереше не можу подати звіту за виконання всього річного пляну, по-
друге, мені доведеться давати звіт переважно за свою персональну роботу, тому 
звітів частина робітників, що переводила роботу в 1931 р., ще не одержано, 
не одержано також, не дивлячись на мої офіційні вимоги звітів від н.д. інститу-
тів, що працювали в даному році в заповіднику. І щодо моєї особистої роботи то 
вона була спрямована за такими напрямками:

І) Опрацювання матеріялів, що їх було зібрано в 1930
ІІ) Керування роботою фахівців, що переводили в 1931 р зоологічну роботу, 

особиста участь в цій роботі (в 1931 р в заповіднику всю роботу заплановано тіль-
ки як колективну з персональною відповідальністю керування всією науково-до-
слідчою роботою заповідника.

ІІІ) Друкування попередніх повідомлень про де які питання з життя 
заповідника.

ІV) Науково-організаційна та консультаційна робота.
V) Підготовка доповідів та інш. матеріялів до Всесоюзного з’їзду по охороні 

природи, що мав бути в Чаплях.
Звіт тільки Сан-Бюл. ********
VІ) Перегляд статтів, що їх подали робітники, які працювали в 1930 р.
VІІ) Популяризаційна робота.
VІІІ) Участь в адміністративно-господарчій роботі, завдання директора під час 

його виїздів з Києва, участь в нарадах щодо адміністративно-господарчих питань.

І) Протягом звітного часу опрацьовано такий матеріял: пророблено аналізи пта-
шачих шлунків. Всього зроблено 45 аналіз на тваринну та рослинну їжу птахів, зі-
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браних в районі заповідника в 1930 р. почасти мною почасти інш. співробітника-
ми заповідника. Матеріял в чернетці готовий, коли заповідник буде мати змогу 
друкувати, то матеріял подам до друку. На підставі опрацювання щоденників що 
їх я доручив вести в лятораторії т. Баумана (тепер асистент) на моїх особистих спо-
стережень складено статтю «Нові відомості про орнітофауну «Конча-Заспа»». Щоб 
***** т. Баумана до наукової роботи, хоч статю я особисто склав, її я позначив як 
працю двох авторів Шарлеманя та Баумана. Стаття переховується разом з іншими 
рукописами в управлінні заповідника. Почав опрацьовувати ссавців заповідника. 
Склав попередній список. Ця робота не входила до пляну на 1931 р.

ІІ. Щодо керування роботою фахівців-зоологів, то вона полягає в керівництві 
роботою асистента Баумана та практикантів т. Шепе та Попова. За моїм керівни-
цтвом протягом двох літніх місяців переведено облік всіх гніздових птахів за-
повідника, переведені спостереження з біології птахів, зібрано ентомологічний 
матеріял. Весь матеріал, а саме картковий щоденник, дві карти орнітоценозів, 
ув’язаних з рослинністю передано до заповідника. В зимку 1931-32 рр. я мав на 
думці опрацювати цей великий матерял. Крім цієї роботи я особисто збирав та 
доручив асистентові Бауманові збирати матеріал щодо поширення лігульози. Цей 
матеріял переховується в лабораторії заповідника на Кончі. Понад пляном, вико-
нуючи зобов’язання ударника, я зібрав кілька сот шлунків окуня, трохи білизни та 
щуки, щоб проаналізувати їх та визначити ролю хижаків в заповіднику. Аналізи я 
мав перевести взимку 1931-32 року. Щодо керування роботою інших фахівців, що 
працювали в заповіднику, то вона конкретно полягала в спрямуванні всієї роботи 
в напрямкові комплексної роботи, в певній участи в напрямку роботи тт. Чорно-
головка та Бербарича, в спільних роботах, в постановці звітів всіх фахівців, що 
працювали на кончі в (липні 1931 р.), в перевірці роботи Баумана, Шепе, Попова, 
почасти Барбарича. Щодо роботи фахівців н.д. інститутів, що переводили роботу 
в заповіднику за власні кошти, то моя участь в цій роботі полягала в допомозі її 
наладити та в деякій консультації. Мушу зауважити, що всі матеріяли що їх зазна-
чено вище зібрано за мої власні кошти. Пороху в ВУСМР не відпустив заповіднику, 
а без цього здобувати птахів та звірів не можна було. Довелося дати свої набої. Так 
само не було матеріялів до ентомологічного колекціонування. 

Робота по вивченню бобра не могла бути закінченою тому що бобри внаслі-
док причин, що не залежали від заповідника, його покинули. Так само не можна 
було перевести, спостереження над вивіркою з причин що аж ніяк не залежали 
від заповідника.

ІІІ. Протягом звітного часу, щодо освітлення деяких робіт заповідника я над-
рукував кілька розвідок в «Укр. Мисл. та Рибальц.» (Придуха в Київському р. та 
боротьба з придухою в заповіднику», Спроба поновлення бобра).
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Крім того в 1931 р. вийшла моя розвідка про поширення чечуги (Acipenser 
ruthenus), в якій зазначено що роботи зв’язано з Кончею. Інформаційну статтю про 
заповідник та його роботу подав до друку в «Охорону Природи» (за вимогою тов. Ша-
лита в зв’язку з Всесоюзн. з’їздом). Аналогічні статті подав до московського журналу 
«Охорона природа» та берлінського «Naturschutz». Щодо першої та останньої статті, то 
я мав відомості що їх буде надруковано. Щоб висвітлити питання про напрямок ро-
боти в заповіднику я написав велику дискусійну розвідку «До питання про напрямок 
роботи в заповіднику», яку прийняв до друку кол. редактор «Віс. Природознавства» 
т. Яната. Він також прийняв докладну статтю про придуху та про бобра. Зі змістом 
дискусійної статті т. Ворохов та інші робітники заповідника знайомі.

ІV. Щодо науково-організаційної роботи за звітний час, то вона полягала в скла-
данні науково-операційного плянів, обговоренні цих плянів на виробничих нарадах 
в присутності представників н.д. інститутів. Я також склав проект організації Музея на 
повітрі, але не з с-ї вини музей не було розгорнуто. Пляна про музей своєчасно було 
подано т. Директору. Консультаційна робота полягала в складанні для Лісо-Степ. за-
пов. ім. Шевченка науково-операц. плянів, в складанні пляну комплексної експеди-
ції до Лісо-Степ. запов. та керування цією експедицією, що складалося з робітників 
ВУАН, ВАСГН, Інституту соц. реконструкції сільського господарства та інш. За моєю 
найближчою участю утворено новий заповідник ВУАН в Старосіллі. Попереджаю, що 
в ВУАН я як фахівець по охороні природи не працюю і згаданих вище робіт немає 
в моному плані по ВУАН. Дрібні консультації подавалися ВУСМРу (переважно т. Рой-
кону), Наркомпостачання (щодо організації розведення нутрії).

V. Щодо підготовки до Всесоюзного з’їзду по охороні природи, то в цьому на-
прямку: 1) опрацьовано тези доповіді: «Місце заповідника в соціалістичн. будів-
ництві». Тези передано директорові. Складено за пропозицією УКООП’у два зни-
мальні пляни та змонтовано два фільми «Повідь в заповіднику» та «Бобер в УСРР». 
Обидва фільми пішли в прокат. Їх передбачено разом із третім моїм фільмом: «Кон-
ча-Заспа» демонструвати на Всесоюзному з’їзді. До речі з всіх 4 фільмів, що мають 
демонструватися, три належать мені, як авторові. Грошей за останні два фільми я 
не одержував і робота коло них не стояла в моному пляні.

VІ. Протягом звітного часу, я переглянув статті тт. Чорноголовка, «Про геобо-
танічну характеристику луків заповідника, Попова «Про їжу сипухи в заповідни-
ку. Статтю Баумана Про весняний переліт – 1931 р. Зробив авторам зауваження 
після цього статті було виправлено.

VІІ. Популяризаційну роботу, крім деякої що я подав вище (фільми, популярні 
брошури) я переводив таку: для Музею склав проект двох популярних плакатів. 
Ці проекти були ще в липні передані т. Ворохову. Склав для екскурсантів екскур-
сійний путівник по заповіднику. Його ухвалила Науково-Методологічна Рада Ук-
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ртура і тепер його друкує ДВОУ зі змістом цього путівника знайомі так т. Ворохов 
як інші робітники заповідника. Директор в статті зробив деякі поправки.

Прочитано дві двохгодинні лекції «Охорона природи та мисливство» для робіт-
ників активістів членів ВУСМР’у та «Охорони природи і туризм» на першій турис-
тичній вечирці Укртура. В обидвох лекціях я висвітлював Кончу-Заспу та її роботу. 
Цими днями маю читати про Кончу з демонструванням фільму лекцію «Т-ву Сві-
тознавства» та про охорону природу Краєзнавчому гуртку ІПО. На терені заповід-
ника прочитав понад доповідів робітника-ударникам, що їх екскурсію організував 
Укртуре, арсенальцям, робітникам Інститута агро-грунтознавства, слухачам ВЗІНО, 
членам вод станції робітників Наргосподарства. Записи в книзі відвідувачів запо-
відника свідчать за те, що лекції мали успіх. На решті з Музею популяризації охо-
рони природи весною цього року я прочитав радіолекцію: «Охороняймо птахів – на-
ших помішників в боротьбі з шкідниками сільського господарства». Нещодавно я 
особисто подав до будинку Червоної Армії список популярних лекцій серед яких є 
лекції про охорону природи з демонстрацією фільмів Кончі.

VІІІ. Щодо адміністративної роботи, що я її переводив за час лютого по 18/ІХ. 
ІХ, то вона в мене заняла приблизно два місяці. Вони складаються з численних 
подорожів директора до Харкова та місячного його перебування в Червоній армії. 
Та й підчас його перебування в Києві раз-у-раз я виконував різні адміністративні 
доручення. Брав участь в різних нарадах міськплану, бував в справах заповідни-
ка у голови Міськради.

Закінуючи цей звіт, першій на протязі цих восьми місяців (один подав в літку, 
другий властиво доповнення першого) подав 8/ХІ, третій 19/ХІ, я звичайно не 
можу вважати, що я виконав все що треба. Можна було б зробити більше, можна 
було опрацювати матеріали краще. Перешкодою в цьому була моя хворість. Після 
грипа, що був у мене в травні, я в червні одержав тяжке ускладнення, плеврит, 
катар легенів з кровохарканням, запалення носоглотки ускладнення гранульоз-
ного запалення середнього вуха. Ціх хвороби та недостатні штати заповідника не 
дозволяли мені швидко перебудувати роботу за вказівками бригади що обслі-
дувала роботу заповідника в липні ц.р. Не дивлючись на хвороби я не припиняв 
праці в заповіднику, майже зовсім не сидів удома, не міг тільки бувати в червні 
на Кончі. Коли треба, можна буде подати відповідні довідки лікарів. Не дивля-
чись на мій тяжкий фізичний стан я на протязі своєї неповної відпустки (з 14.ІХ 
по 4/Х) перевів досліди в Лісо-Степ. Зап. ім. Шевченка. Таким чином фактично я 
відпустки в цьому році не мав, як не мав її і в попередні роки.

19/ХІ-31 р.  (Шарлемань)
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P.S. Цей звіт мав трохи своєрідний характер, відмінний від звичайного типу 
звітів в зв’язку з ситуацією, що склалася в заповіднику.

Шарлемань

В отчете отсутствуют основные идеи и нет ясного представления какое зна-
чение, какую цель представляет ***** работы.

Много мелочей технических *** приводятся в отчете личной *****.
Отчет не связан практически с планом.
23/ІІ 31 В С 
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ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк. 17.

ф. № 22
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТь ВИДАНИХ ПРАЦь ЗАПОВІДНИКА КОНЧА-ЗАСПА ЗА 1931 р.

№ Тематика Автор Наукова чи 
науково-попул 
літерат.

Кільк.
аркуш

Тираж Видавництво

1 Придуха риби в 1931 р. 
в Київськ. районі і 
боротьба з нею в Запо-
відн. Конча-Заспа 

Шарлемань 
Короткий
Абрамов

наукова 2 1000 Зообіологічн.
журнал ВУАН

2 Сипуха в Державн. За-
повідн. Конча-Заспа

Попов наукова 1 2000 ВУАН

Примітка: ці роботи мали друкувати виданням але НКЗС не дав дозволу на 
папір і запропонував друкувати статті в журналах.

Директор  Фахівець  ШАРЛЕМАНь
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ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк. 21.
ф. № 27

ЗАПОВІДНИК КОНЧА-ЗАСПА – Зміст масової агротехпропаганди за
1931 р.

Назва роботи Тема Автор
І Видано листівок –
ІІ Прочитано лекцій:

a/по радіо
1/ Охорона птахів
2/ Боротьба з придухою

Шарлемань

ІІІ Вміщено дописів: 
а/ районову пресу 
б/ центр. період.

Боротьба з придухою
Боротьба з придухою

Шарлемань

ІІІ Переведення нарад Три по боротьбі з придухою
Одна – рятування дичини

Доповіді 
Шарлеманя

ІV Екскурсії трудящих 
в Заповідник

Лекції: Заповідник Конча-Заспа та його гос-
под. значення

Шарлемань

В Заповіднику протягом 1931 р . перебувало понад 1000 екскурсантів.

Директор  Науковий керівник  ШАРЛЕМАНь
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ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк. 22.
ф. № 28

Таблиця про обстеження, відвідування, участи Н/Д установ в конференціях і 
нарадах та змовлених доповідях про роботу

Назва установи Мета та напрямок Відвідуван-
ня хто та мета 
відвідуван.

Участь н/д установ 
в конференціях та на-
радах, назва конфер. та 
наради /місце/

Н/д установа 
доповіда-
ла про свою 
роботу

І. Біо-ботанічн. 
конференція 
сектору науки

Плянув. бота-
нічн. роботи

Заступн. 
директора 
Заповідника
Директор
Асистент

Біо-ботан. нар. в 
Києві

2. Біо-зоолог. 
Конференція 
Сектору Науки

Плянув. зоолог. 
роботи

`` – `` Біо-зоологічна 
нарада

Доповідь на 
пл. бри-
гаді заст. 
директора

Директор  Науковий керівник 
ф. № 17
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ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк. 23.

ф. № 20
ЗВІТ

науково-дослідчих робіт по ЗАПОВІДНИКУ КОНЧА-ЗАСПА

т. Станчинський Дати висновки по звіту з боку наукової роботи ***** і ***** 
***** теми ***** 25/І 32 року

На-
родьо-
госпо-
дар.
завдан-
ня

Про-
блема

Тема Мето-
дика

Хто вів 
роботу /
особ/

Стан виконання Застосув.
висно-
вків у 
вироб-
ництві

Примітки

Вивчен-
ня про-
дукцій-
них сил 
заплави 
серед-
ньої 
частини 
Дніпра

При-
родньо 
господ 
умови  
Запо-
від-
ника 
та його 
району

Ви-
вченння 
їжи еко-
номічно 
цікавих 
птахів

Польова 
/ робота 
з лябо-
ратон. 
обробл.

ШАРЛЕ-
МАНь

Зібрано 
60 шлунків. Про-
аналізовано 50. 
Решту буде про-
анал. до березня 
1932 р.

Брак кошту 
заважав 
зібрати 
достатній 
матеріал

Вивчен-
ня зара-
жености 
птахів 
лігулею

– // – ШАРЛЕ-
МАНь

Зібрано 25 киш-
кових апаратів 
мартинів та 
крячків

Роботу 
довелося 
обмежити по 
перше, тому, 
що анало-
гічну роботу 
проробляв ін-
ститут Рибн. 
Г-ва. По-
друге тому, 
що в зв’язку 
з неможли-
вістю одер-
жати шроту 
не довелося 
здобути на-
лежної кіль-
кості птахів.
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Облік 
гніздо-
вого пта-
шачого 
населен-
ня 

Польова Практикан-
ти під ке-
рівництвом 
ШАРЛЕМА-
НЯ

Робота однора-
зова. Закінчено. 
Складено мапу 
поширення пта-
хів та картковий 
каталог обліку

Фено-
логічні 
спосте-
реження

– // – Асист. 
Бауман

Роботу закінчено

– // – Сезон. 
практ. та 
Бауман 
під кер. 
Шарлеманя

Роботу закінче-
но. Окільчено 
100 гнізд. птахів

Ви-
вчення 
біології 
бобра

Польові 
спост. в 
З-ку

Бауман 
під керівн. 
Шарлеманя 

Невиконано Завезення 3-х 
бобрів до З-ка 
для реакліма-
тизації було 
випадкове, 
нічим не об-
ґрунтоване 
в наслідок 
чого не мали 
наслідків

Збиран-
ня відо-
мост. про 
вивірку

Польова 
лябора-
торна

ШАРЛЕ-
МАНь

Матеріял опра-
цьовано. На І/ІІ 
буде готова до 
друку стаття

Вивчен-
ня енто-
мофавни 
Заповід-
ника

Польова 
ля бор.

Сезон. 
практ. 
ПОПОВ

Матеріял зі-
брано. Закінчено 
визначення 
простокрильців 
Заповідника

Вивчен-
ня рос-
линних 
комп-
лексів 
Заповідн.

Польова 
ля бор.

Сезон. 
практик 
Барбарич 
під кер. 
Чорного-
ловка

Зібрано ма-
теріял, який 
розпочали 
опрацьовувати

Геоботан. 
обслі-
дування 
лісу

– // – – // – Зібрано матеріял. 
Складено по-
передній нарис 
фльори лісу



176 Державний заповіДник Дніпрової пійми «конча-заспа»

Флора 
водойм

– // – – // – Зібрано матеріял

Ви-
вчення 
тварин. 
комп-
лексів 
весн. 
калюж

– // – – // – Роботи не 
виконано за 
браком фахівців 
та в зв’язку 
з несприятл. 
умовами весни 
1931 р.

Обсліду-
вання лі-
карських 
рослин

Роботи не ви-
конано. Перед-
бачалося, що цю 
роботу переведе 
Інст. РОСЛИН-
НИЦТВА і при-
значив фахівця /
Лазуренко/, але 
останній до ро-
боти не взявся

Ви-
вчення 
питан-
ня про 
місце 
Заповід-
ника в 
Соцбу-
дівни-
цтві

Кабінет-
на

Цю роботу 
мали про-
вести з 
галузев. 
Інст-ми 
під керівн. 
біологів 
марксист. та 
відповідних 
органів.

Роботи не вико-
нано. Складено 
тези. На цю тему 
передбачається 
зробити допвіді 
на Всесоюзн. 
З’їзді з охорони 
природи в 
Чаплях

Метеоро-
льогоч. 
спосте-
реження

Польова Асист. 
Бауман

Виконано

Ви-
вчення 
придухи 
1931 
р. в та 
боротьба 
з нею в 
Зап-ку

Польова 
ляборат. 
Київ. 
районі

Бауман
Шарлемань

Роботу виконано. 
Надруковано 
попередній звіт. 
Остаточно опра-
цьовано статтю з 
аналізом зібра-
ного матеріялу 
друк. в «Зоолого 
Біолог. журналі» 
/Цю роботу ви-
конано понад 
пляном/.
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Вивчен-
ня їжі 
окуня

Польова 
ляборат.

Бауман
Шарлемань

Зібрано щось із 
500 шлунк. Про-
аналізовано буде 
в січні березні 
1932 р. Написано 
попереднє по-
відомлення для 
журналу. Цю 
роботу виконано 
понад пляном.

Агро-
номічна 
характе-
ристика 
грунтів 
Запо-
відника 
та його 
району та 
методика 
агроном. 
інвен-
тар. лук. 
земель

–//– Інстит Аг-
рогрунтоз-
навства.

Роботу розпо-
чато. Попередні 
висновки одер-
жано. Закінчено 
буде роботу 
1932 р. тодіж 
вже можна буде 
і застосовувати у 
виробництві.

Вивчен-
ня при-
родніх 
факторів, 
що ре-
гулюють 
розмно-
ження 
гризунів

–//– Підоплічко Звіт подано. Ро-
боту вестимуть і 
1932 р.

Директор 
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ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк.35. 

Затверджую 
Наркомземсправ

Зав. Досві. Від.
ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ДЕРЖАВНИЙ ЗАПОВІДНИК ДНІПРОВОЇ ЗАПЛАВИ НАРКМЗЕМА 
«КОНЧА-ЗАСПА»

1. Щоб забезпечити у типових умовах і в повному розмірі осередок для збере-
ження характерних особливостей природи Заплави р. Дніпра та для наукового ви-
вчення її існує Державний Заповідник «Конча-Заспа», заснований на підставі по-
станови Колегії Наркомзема від 29 грудня 1919 року на території понад 500 гектарів 
води та суходолу /суходолу понад 200 гектарів, решта вода / у складі таких займищ: 
озера –«Конча-Глушець», «Заспа», протоки: «Козацьке», «Лящівка», «Бистрик», 
затоки «Демієвський покал», річища Старого Дніпра під назвою «Осятрова лука» 
від Демієвського покала і початку нового Дніпра /Рвачка/ до «Ковтьоб» та нижньо-
го кінця острова Круглика /Ольгинського/ і уроч. «Заспа».

2. Державний заповідник Дніпро Заплави «Конча-Заспа» має здійснити такі 
завдання:

а/ зберегати на території, що він її обіймає, флору і фавну /луки, гаї, тварин-
не населення/ місця нересту риб та осередки її перебування, гніздища птахів та 
місця відпочинку їх підчас перельотів та взагалі – природу Дніпрової Заплави 
в усьому її складовому комплексі.

б/ вивчати природу Дніпрової Заплави, вишукуючи способи повнішого її збе-
реження та раціонального використання в інтересах народнього господарства.

в/ розводити та масово розмножувати тваринні та рослинні види, придатні 
для культури в умовах Заповідника й таким чином дбати за утворення в Заповід-
никові осередку для поповнення природніх багацтв Республіки, зокрема рибних 
багацтв річок України.

г/ популяризувати серед широких верств населення ідею утворення Заповід-
ників та заказників та охорони природи Краю.

3. Для здійснення своїх завдань Заповідник має Науково-Дослідчу станцію, 
що переводить роботу з іхтіології, гідробіології, зоології, ботаніки та інш. за пля-
нами діяльности. Крім того Заповідник, розгортаючи роботу, може утворювати 
й інші наукові та науково-практичні заклади, як от розплідники рибні, рибні за-
води, музеї, тощо, а крім того організовувати екскурсі , прилюдні доповіді та ви-
давати свої наукові праці.
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4. На чолі Заповідника стоїть Директор й при цьому Наукова Рада, що утво-
рюється з наукових та відповідальних робітників Заповідника. Директор є ад-
міністратор Заповідника й керує науковою роботою його, складає наукові спра-
воздання, кошториси, пляни та програми робіт. Директор відповідає за роботу 
Заповідника в цілому.

ПРИМІТКА:  Пляни робіт Заповідника, річні кошториси, тощо обговорюються в На-
уковій Раді. До складу Наукової Ради, крім персоналу Заповідника, 
в разі потреби, запрошуються й представники від зацікавлених на-
укових та господарчих установ, як от: ОЗВ, Окрпляну, ВУАН тощо.

б/  Фінансово-господарською частиною Заповідника відає Секретар, що 
несе безпосередню відповідальність перед Директором. В розпоря-
дженні Секретаря є відповідний технічний апарат.

5. Кошти Заповідника складаються з асигнувань Державного бюджету та 
з спеціальних коштів, що їх Заповідник дістає від часткової рекреації сіна з своїх 
луків, від продажу літератури /своїх видань/, від дотацій від інших установ та 
організацій і т. ін.

6. Заповідник перебуває у безпосередньому віданні Народнього Комісаріяту 
Земельних Справ УСРР, що затверджує пляни роботи Заповідника, кошториси і 
т. інш.

7. Заповідник має свій штамп та печатку.
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ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк.41-42.

Проект
ПОСТАНОВА

КОЛЕГІЇ НАРОДНьОГО КОМІСАРІТУ ЗЕМЕЛьНИХ СПРАВ УСРР

Про утворення Держ. Заповідника Дніпрової Заплави «Конча-Заспа».

 Вважаючи на важливість для Народнього господарства охоронити приро-
ду Дніпрової заплавини з метою всебічного вивчення її характерних особливос-
тей, як типових для средної течеї Дніпра, на підставі постанови ВУЦВК’у і РНК 
УСРР з 16/VІ–26 р. «про пам’ятки культури і природи» /зб. уз. УСРР 26 р. № 32–
33 арт 259/. У доповнення постанови своєї від 29/ХІІ 21 року Колегія НКЗС УСРР 
постановлює:

1. Оголосити Державним заповідником Дніпрової заплави «Конча-Заспа» 
такі урочища та озера в Київському районі:

Урочице Заспа з озером тієї назви, озеро Кончу з його частинами Глушцем, 
Лопатою та Блуквою, протоки Козаче, Лящiвка, Старик, Коник та Бистрицю, за-
токами Деміївський покол та Дамаський завал площею 508 га., та частину Вітя-
но-Трепільського лісової дачи, а саме квартали: № № 19, 23, 27, та смугу понад 
озером «Конча» в кв. 18, 15, 12 загальн. площею 205,1 га.

2. Покласти на Заповідник завдання:
а/ охороняти непорушною природу на його території; 
б/ провадити систематичне і всебічне дослідження природи не території за-

повідника та його району;
в/ відновлювати стару фавну середньої частини Дніпрової заплавини та оклі-

матизовувати тих тварин і рослин місцевої фавни, що можуть бути корисними 
в народньому господарстві.

3. В межах заповідника забороняється полювання, рибальство, а також всі-
ляке інше господарче використовування природи крім, використовування з на-
уково-дослідною метою, що передбачається плянами заповідника і тих науко-
во-дослідчих установ, що провадять наукову роботу на терені заповідника, за 
пляном погодженим з заповідником,

ПРИМІТКА: Науково-Дослідча робота в галузі рибного господарства та Дер-
жавного риборозведення у заповіднику провадять Н/Д установи по рибному гос-
подарству за їх плянами та програмом.

4. Державний заповідник Дніпрової заплави «Конча-Заспа» є базою для пе-
реведення наукової роботи відповідних Н/Д Інститутів.
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5. Для виконання поставлених перед заповідником завдань при цьому орга-
нізується: Науково-Дослідча Станція з лябораторією та служба охорони.

ПРИМІТКА: Служба охорони заповідника має встановлену для охорони запо-
відників форму та користується правами, що їх зазначено в уставу про заповідник 
і Пост. НКЗД–УСРР з 15/VІІ–30 р.

6. Державний заповідник Дніпрової Заплави «КОНЧА-ЗАСПА» є у віданні 
НКЗС і утримується за рахунок Держбюджету.

ПРИМІТКА: Всі пляни наукової роботи Заповідника погоджуються з НКО.
7. Заповідник управляється па підставі спеціяльно складкеної про нього 

установи.

« » Листопада 1930 р.

НАРКОМЗЕМСПРАВ
Відпов. секретар Колегії
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ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.707. Арк.56.

СТАН НАУКОВО-ДОСЛІДЧОЇ РОБОТИ ДЕРЖАВНОГО ЗАПОВІДНИКА  
«КОНЧА-ЗАСПА» ЗА ПЛЯНОМ 1932 р . НА 20/VІ 1932 р .

Перед оглядом стану науково-дослідчої роботи Заповідника «Конча-Заспа» 
на 20/VІ 1932 р. треба відзначити, що надмірно повільне спадання води після по-
води 1932 р. призвело до значного запізнення в розгортанні роботи цілого ряду 
тем, а роботи щодо вивчення зaплавини фактично лише починаються.

Стан пророблення кожної теми зокрема маємо такий:
Проблема: ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНьО ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ СЕРЕДНьОЇ ТЕЧІЇ ДНІПРА

1. Вивчення кліматичних та мікрокліматичних умов Заповідника.
В стані організації Метстанції іі порядку, укомплектовує ГІМЕКОМ, відповідає 

Директор.

2. Вивчення водно-aлювіяльних процесів на заплавині Заповідника.
В стані пророблення, методою вимірювання намулювання залежно від швид-

кости течії, рельєфу, тощо.

3. Агрономічна характеристика грунтів Заповідника та його район.
1. В-осени 1931 р. було намічено тему: АГРОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА 

МЕТОДИКА АГРОІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЛУЧНИХ ЗЕМЕЛь ЗАПОВІДНИКА «КОНЧА-ЗА-
СПА». Роботу розраховано на 2 роки.

Першу частину: «Агрономічна характеристика» проробляли протягом осени 
та взимку 1931-32 р.3 Агрономічну характеристику закінчено в травні 1932 р.

Другу частину – Методика агроінвентаризації розпочнеться по-весні 1932 р. 
Має бути закінчена до 1/І 1931 р.

2 . Намічена тема пророблялася шляхом польового комплексного та лябораторно-
го всебічного фізико-хемічного та мікробіологічного дослідження грунтів. Мета – ви-
явити придатність луків заплавини Дніпра від кормову площу та городину. Змінити 
травостій низько якісного корму на врожайніший та високопродуктивний корм.

Друга частина теми – перевірити здобуті наслідки в польових умовах. В ши-
рокому масштабі застосувати внесення добрива боронування, розорювання по-
йми, вапнування та засів високоякісної лугової рослинности. Протягом літа ви-
вчити динаміку грунтових процесів під впливом агротехнічних заходів шляхом 
фізико-хемічного та мікробіологічного дослідження.

3 / Перша частина.
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3. За виконання роботи відповідає Інститут Агро-грунтознавства.
4. Тему буде закінчено 1/І 1933 р. Остаточні наслідки будуть відомі 1/І 1933 р. 

Здобуті наслідки роботи буде перенесено до колгоспів та радгоспів пійми річ-
ки Дніпра. Попередні наслідки свідчать про можливість застосувати агротехнічні 
заходи по виробничих колгоспах та радгоспах і в наслідок застосування здобутих 
результатів досліду – піднести врожайгість кількісно та якісно не лише луків, але 
й городини пл. с.-г виробничих одиницях.

5. За зазначено темою виконано на І/VІ–1932 р. 50 % до 1/ХІІ–32 р. буде за-
кінчено на 100 %. 

4. Одноразове геоботанічне дослідження рослинности території Заповідника.
Не розпочато зза того, що затяглася повідь ц.р. 
Відповідає Стрижиус О. М.

5. Вивчення кориневої системи основних компонентів травостою луків 
Заповідника.

Не розпочато /осінь/. Відповідає Стрижиус О. М.

6. Фенологічні спостереження над основними компонентами травост**** лу-
ків Заповідника.

Тему проробляється, щодекадний запис. Виконує фах. геоботанік тов. Стрижиус.

7. Вивчення розвитку травостою на стаціонарних дільницях.
Тему проробляється, методою Раменського, виконує Стрижиус.

8. Аналіз сіна 1932 р.
Теми не розпочато.

9. Дослідження впливу раннього, середнього, пізнього й подвійного укосві на 
травостій луків.

Теми не розпочато.

10. Дослідження процесів заростання водоймищ заповідника.
Теми не розпочато /повідь/.

11. Геоботанічне дослідження околиць Заповідника.
Теми не розпочато.
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12. Дослідження мікофльори та ліхенофльори Заповідника. Не розпочати. 
Відповідає інститут Ботаніки.

13. Вивчення ентомофавни та її динаміки і Заповідника і Дніпрової заплави-
ни середньої течії. Тему проробляється. Виконує та відповідає фахів. ентомолог 
Кришталь О. П.

14. Вивчення ентомофавни грунтів та її динаміки.
Тему проробляється. Роботу виконують методою розкопок, виконує Кри-

шталь О. П. фахів. ентомолог

15. Вивчення головніших компонентів лучної рослинности та виявлення ко-
мах, що за їх рахунок живуть.

Тему проробляється методою аналізів та внутрішнє пошкоду***ня та періо-
дичні обліки пошкоджень рослинности. Виконує ентомолог Кришталь.

16. Вивчення біологічних способів боротьби з головнішими шкідниками.
Тему проробляється методою обліку паразитів, грибних захорувань та **** .
Виконує фах. Кришталь.

17. Вивчення місць та умов нересту головніших видів риб у Заповіднику.
Тема в проробці, методою періодичних уловів та характеристики місць нерес-

ту. Роботу виконує іхтіолог Бауман.

18. Міграція риб /малька/ у межах Заповідника, динаміка видового складу та 
фенольогічні спостереження.

Тему проробляються, сезонні облови, аналіза малька. Виконує іхтіолог 
Бауман.

19. Вивчення чинників, що викликають придуху, боротьба з нею та роля в цій 
справі Заповідника. 

Тему проробляється методою вивчення хемічного режиму у ************ та 
вплив його на рибу. Виконує іхтіолог Бауман разом із Інститут. Агрогрунтознавства.

20. Вивчення штучного запліднення промислово-цінних риб і зокрема лина 
та карася. Тему проробляється методою виловлювання плідників та виведення 
малька в апаратах та на субстрактах. Виконує іхтіолог Бауман.
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Кількісне зведення тем за станом їх проробки.

Закінчення 
тем

тем в проробці
Теми, що будуть закін-
чені до 31/ХІІ-1932 р.

Теми, що проробення їх 
переноситься і на 1933 р.

Теми не розпочаті

№ № 3, 14, 15, 16, 20 № № 1, 2, 6, 7, 13, 17, 
18, 19

№ № 4, 5, 8, 9, 10, 
11, 12

Всього 5 8 7
% % 25 40 35

Директор 

Фахівець 
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ЦДАВО Ф.1055.Оп.1.Спр.707. Арк.64-68.

Таємне

ВУАСГН 
Державн. Заповідн. Дніпрової Пійми
«Конча Заспа»
2/Х–32 р.

ДО ФРАКЦІЇ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ С.Г. НАУК:
ДОПОВІДНА ЗАПИСКА.

Перебування військових частин /маневри/ та розташування табору частин 
28 Управління Начальник робіт на терені Заповідника «Конча-Заспа», сосновий 
бір на оз. Конча, що розпочато спочатку липня цього року, призвело до найгру-
бішого порушення принципу – завдань охорони пам’яток природи та нищення 
заповідника в цілому, що було припущено з боку цих частин.

За час їхнього перебування на території Заповідника перелік руйнації та по-
шкодження має таку картину.

1. Хижацьки зрізано до 200 шт. сосни через усю площу, залишивши високі 
стовбури.

2. Вирубано для устаткування табору та ін. потреб до 1500 шт. соснового 
молодняка.

3. Зриття берега оз. Заспи для фізичних вправ та риття різних ям, канав, що 
завдадуть великої шкоди від повіді.

4. Оз. Конча стало об’єктом для масового купання коней та білизни.
5. Ловля різними сіткзнаряддями риби в оз. Конча та водоймах Заповідника, 

окремими начскладом та червоноарм. під загрозою варта не могла будь що ска-
зати /сітзнаряддя забрано законно/.

6. Окремим Начскладом та червоноарм. були найгрубіші прояви, залякування 
робітників Заповідника, під час протесту та заборони: ловлі риби, нищення горо-
дини, свавільна косовиця трави та інш. шкідливі дії, що призводили до цілкови-
того зриву роботи, як господарчої бази, яку на 25 % з вини начскладу знищено 
так і з всього Заповідника.

7. З дозволу Начскладу червоноарм. скошено 8 га трави і коли варта Заповід-
ника намагалась заборонити, червоноарм. з загрозою вигнали, крім цього за-
брали 9 копиць сіна.

Подібних випадків, що зривали роботу заповідника безліч прикл.: як човни, 
що являються для заповідника єдиним засобом для пересування, комсклад та 
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Червоноарм. з замків виривали для гулянок наслідком чого пропало два човни, 
не кажучи про щоденні вибухи та стрілянину, наслідком чого є зменшення в За-
повіднику цінних для с.г. тварин птиць.

Дирекція заповідника не всилі була припиняти порушення на місці, хоть на 
це була договореність з Нач. 28 УНР, Начполітвідд. та Начштаба, але це осталось 
побажанням.

Заповідник намагається на все пошкодження та руйнацію скласти акта з учас-
тю представника військових, але відповіді не дали і до сьогодняшнього дня. 

Прошу Комфрацію ВУАСГН як найскоріше розв’язати цю справу, бо інакше 
при таких умовах заповідник не може існувати. –

ДИРЕКТОР ЗАПОВІДНИКА –

згідно: 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛЯН РОБОДИ
ЗАПОВІДНИКА КОНЧА-ЗАСПА

НА 1932 р.

Проблема
Назва теми досліду, коротка його схе-
ма, методика

Час за-
вдання

Хто 
виконує

Прізвище 
корівника 
відповід. 
виконавця

1. Вивчення статики 
рослинности Запо-
відника та району

1/ Одноразове детальне геоботаніч-
не вивчення рослинности території 
Заповідника разом із нівелюванням 
вивчення грунтів, геології та гідро-
логії й фавни грунту

З-ка Зап-к Клеопов

2/ Детальне флористичне дослі-
дження території З-ка та району для 
складання повного інвентаря рослин 
з вилучення дрібних систематичних 
рас лучної рослинности, виявлення 
корисних рослин /лікарських/;  
а також отруйних та бур’янів.
3/ Вивчення коріневої системи 
лучних рослин у зв’язку з фізичною 
структурою, хемічним складом та 
водяним режимом грунту.
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Проблема
Назва теми досліду, коротка його схе-
ма, методика

Час за-
вдання

Хто 
виконує

Прізвище 
корівника 
відповід. 
виконавця

ІІ. Вивчення динамі-
ки рослинности

4/ Фенольогічні спостереження над 
змінами аспектів.
5/ Вивчення приросту рослинної 
маси та змін у видовому та хемічно-
му складі по фотоценозах на протязі 
вегетаційного періоду.
6/ Вивчення впливу укосу та випасу 
різних груп тварин на розвиток і 
склад лучної рослинности, визна-
ченням норм загрузок на певних 
типах луків.
7/ Початок систематичного ви-
вчення впливу весняних павод-
ків на розвиток і склад лучної 
рослинности.

ІІІ. Вивчення заходів 
для поліпшення 
луків і пісків у інтер-
есах соцбудівництва.

8/ Підбирання ботанічного складу 
траво мішанки для луків пасовиськ 
досвідами підсівів і посівів травомі-
шаонок. Спроби культури на луках 
лікарських рослин.
9/ Вивчення процесів закріплення 
пісків лозо насадженням /підби-
рання найкращої комбинації лози 
з різних видів/.

ІV. Вивчення шкід-
ників і корисних тва-
рин пійми і сумеж-
них його районів з 
метою впливу на них 
і їх використання

1/ Вивчення значіння пійми Дніпра 
в розмноженні шкідників /городни-
цтво, луківництво та ін./. Вияснення 
питання про значення піймових 
цілин, як резервуарів для масових 
шкідників з метою використання 
цих даних для прогнозів.

З-ка Зап-к

Вивчення статики і динаміки енто-
мофавни та її ревізія.
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Проблема
Назва теми досліду, коротка його схе-
ма, методика

Час за-
вдання

Хто 
виконує

Прізвище 
корівника 
відповід. 
виконавця

2/ Проробка питання про штучні 
гнізда для дрібних птахів, шляхом 
дослідів на Заповіднику та його 
району з метою упорядити, раці-
оналізувати та районувати робо-
ту на місцях у цій справі /школи, 
піонерорганізації/
3/ Вивчення взаємин між нічними 
хижими птахами та дрібними зві-
рями з метою встановити реальне 
корисне значення нічних хижаків у 
знищенні шкідливих гризунів.
4/ Вивчення ролі птахів у справі по-
ширення лігульози.

V. Значення За-
повідницьких 
водой у рибному 
господарстві.

1/ Вивчення сезонової динаміки 
зооценозів, зокрема динаміки риб-
ного населення водойм.

З-ка Зап-ка 
з Риб. 
Інст.

2/ Вивчення їжи деяких тварин, 
зокрема хижих риб та птахів, що 
годуються рибою.
3/ Вивчення міграції риб в межах 
З-ка; динаміки видового складу та 
темп зросту цінних з промислового 
боку видів риб.
4/ Динаміка видового складу та 
темп зросту цінних пород риб у за-
плавних водоймах районів сумеж-
них Заповіднику.
5/ Вплив меліоративних заходів у 
заплавних водоймах Зап-ка та його 
району.
6/ Боротьба з придухоб та роля За-
повідника в цій справі.
7/ Водне населення /Бентос, плянк-
тон/ Заплавних водойм З-ка та 
такого ж типу водойм його району
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Проблема
Назва теми досліду, коротка його схе-
ма, методика

Час за-
вдання

Хто 
виконує

Прізвище 
корівника 
відповід. 
виконавця

VІ. Агрономічна ха-
рактеристика грунтів 
Зап-ка та району 
діяльности його.

1/ Морфологічна характеристика
2/Фізичні властивості
3/ Фізико хемічні властивости
4/ Характеристика родючости грунту
5/ Біологічний аналіз

З-ка Інсти-
тут 
Агро-
грунто
зна-
вства

т. Кала-
чиков

VІІ. Геоморфологіч-
не вивчення пійми 
середнього Дніпра, 
як основа для с.г. 
районування і грун-
тознавчих і інших 
робіт

1/ Геоморфологічне вивчення Зап-
ка та його району за профілем:
а/ Четвертинні поклади Зап-ка за 
профілем та на території в його 
районі.
б/ Еолові та ерозійні процеси в за-
плавині та на її терасі.
в/ Вплив гідрогеологічних процесів 
та еволюцію пісків на лучну терасу.

З-ка Гео-
лог. 
Інсти-
тут

VІІІ. Наземні і під-
земні води, як 
фактор шкідливого 
впливу на рельєф та 
корисного впливу на 
рослинність.

1/ Гідрологічне вивчення Зап-ка (за 
його профілем) та його району
а/ Підземні води
б/ наземні води
в/ процеси блукання водойм
г/ фізично-хемічне вивчення на-
земних вод
д/ вивчення процесів утворення ви-
моїн, розмивання берегів тощо.

З-ка Гімеїн

ІХ. Метеорологічна 
служба в Зап-ку

1/ Стаціонарні спостереження на 
Станції 2 розр. та на випаромірній 
Станції.

З-ка Гімеїн

Директор  /Ворохов/
Секретар
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ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1379. Арк.4.

ПОСТАНОВИ ПРЕЗИДІЇ ВСЕУКР. АКАДЕМІЇ С/Г. НАУК
ВІД 20/ХІІ–33 року.–

СЛУХАЛИ: Про зриття заповідників «Конча-Заспа» і Лісостепового

УСТАНОВИЛИ: а/ Беручи до уваги, що заповідник ім. Шевченка і Конча-Заспа, 
розташовані в близькому віддалені один від одного по течії Дніпра /в межі 1-го 
географічного **/, що в наслідок цього в літній час, коли провадяться роботи по 
дослідженню, збіру матеріалів, проведення дослідів – є швидке і зручне сполу-
чення Дніпром. –

б/ В наслідок географічної суміжності флора і фауна не можуть різко відо-
кремлюватись. –

в/ Заповідник по суті складають єдиний природній комплекс середньої течії 
Дніправ.

г/ Об’єднанням досягається значна економія коштів та адміністративно-тех-
нічний персонал і утворюється повна можливість концентрувать наукове керів-
ництво і кваліфіковані сили. – 

д/ Будівлю що має заповідник Конча-Заспа – повністю забезпечує роботу.

На підстави вище наведеного заповідники Лісостеповий та «Конча-Заспа» 
об’єднати, при надати йому назву Середньо-Дніпровський Лісостеповий Запо-
відник. – Директором заповідника призначити тов. Прияду.

Зазначеному директорові прийнти справи та до І/І–34 р. представити єдиний 
тематичний план в Академію.

Віце-Президент ВУАСГН  /Тесленко/
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ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1397. Арк.29-36.

О 24.01

РЕЗОЛЮЦІЯ
Першої Всекур. Конференції Державних заповідників системи Всеукр.

Академії с.г. наук.
12-14 жовтня 1933 року

на доповіді: 
1. Директора Чорноморських заповідників – т. Пасько
2. Наукового керівника Озівсько-Сіваських Заповідників – Дідиченко В. Д.
3. Директора «Конча-Заспа» тов. Ворохова Г.
4. Директора Лісостепового Заповідника ім. Шевченко – т. Спокойного Г. О.

1. Не зважаючи на те, що Заповідники системи ВУАСГН в основному декрето-
вані в 1927 р., де Уряд визначав їх цінність, ролю та завдання – Заповідники не 
спромоглися справитися з покладеною на них роботою. –

2. Заповідники, замість того, щоб бути контрольними ділянками розвитку 
певних районів спеціалізації с.г., живими лабораторіями природи, резерватам 
її цінностей та скеровувати свою н.д. роботу на службу соціалістичному будівни-
цтву – перетворилися в місця «охорони» природи для природи.

3. Подібний стан в Заповідниках не змінився і після чітких настановлень 
XVII партконференції щодо перебудови науки, згідно змін соц. будівництва.

Таке ставлення утворилось наслідком того, що:
а/ ідеологами роботи Заповідників часто-густо було шкідники та націоналіс-

тичні елементи /Сліпанський, Багієнко, Яната, Аверін/, що скеровували н.д. ро-
боту до ізольованости від процесів соц. будівництва.

б/ Старе «керівництво» ВУАСГН не сполучало специфічну роботу Заповідників 
з спеіялізованими н.д. закладами, роботу яких один-олного повинно доповню-
вати, бо лише така сукупна комплексна єдність спроможно давати практичні на-
слідки для соц. с.г. та промисловости. 

г/ ВУАСГН /***маренко/ не сповіщала заповідників про затвердження, зміну, 
або скасування н.д. планів, як напр. – Шевченківський та Озівсько-Сіваський За-
повідники не одержували цих відомостей з часу їх існування, що приховувало 
професійну бездіяльність /Чорном. Запові. – Шумер/. –
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д/ Ігноруючи н.д. роботу Заповідників ВУАСГН, ні в якій мірі не спряла утво-
ренню при них допоміжних господарств, що повинні бути основним от**** н.д. 
роботи та матеріального забезпечення *****вов**** що не включені на централі-
зоване постачання.

е/ Заповідники оставлені на призволяще безпритульними підлягали всіля-
ким посягненням з боку різних господарських та наукових організацій з метою 
відрізу їх території, що не тільки не перешкоджало н.д. роботи, а зводило іноді на 
нівець Заповідність території.

Зокрема в кожному Заповіднику, маємо такий стан, що відбувся поза керів-
ництвом ВУАСГН:

1. ЧОРНОМОРСьКІ ЗАПОВІДНИКИ
В утворенні як надморські постановою НВК в 1927 рю на площі 28735 га, 

а саме:
Буркути, Фотіжана, Ягодицький полуостров, Іваново-Рибальча дача, Соле-

но-Озерно дача, остров Джаралгач, Тендеровська коса, острови – Орлов, Кру-
глий, Довгий, Бабин, Смолевий, пам’ятні острова, Егіпетські острови та Сибірські 
острова.

З часу організації Степового Інститута – Заповідника «Чаплі» увійшли до його 
складу, а в січні м-ці 1933 р. виділені, як в складі «Чаплі». Заповідники не мали 
жодного науковця, обладнання та господарчої бази і лише з ****ту виділення 
Заповідників почали активізуватись і до цього часу вже спромоглися організу-
вати досить міцну господарчу базу, дослідне кефальне господарство та розпо-
чату роботу по одомашненню диких качок, набрали більшу частину потрібних 
кадрів, розгорнуто н.д. роботу, організували територію щодо вимог окремих про-
філів та специфікою місцевости та залучили забрані госпорганізаціями Заповідні 
території.

Як недоліки в роботі Заповідників відмітити:
1. Не повне використання попередніх наукових матеріялів та брак належного 

обліку н.д. роботи.
2. Недостатня охорона Заповідних територій та не визначення абсолютних 

зон. –
3. Не застосування методів комплексної роботи.
4. Недостатність популяризаціної та масової агротехроботи.
5. Відсутність наукової бібліотеки та музеїв.
6. Недостаток господарських будівель та лабораторій.
7. Відсутність даних про інвентаризацію Заповідн. вгідь.
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ІІ. ОЗІВСьКО-СИВАСьКІ ЗАПОВІДНИКИ.
Утворені, як надморські в складні з Чорноморськими постановою РБК з 1927 р. 

площею до 10. 000 га – на Озівському морі острови Бірючі – 7000 га, коса Обіто-
чінська – 2000 га, на Сиваші – острів Чурюк 350 га, Куюк-Тюб – 348 га, Мартини-
чий – 15 га Китай – 10 га.

З часу організації Степового Ін-ту – Заповідника «Чаплі» увійшли до його 
складу, як опірні пункти, а в січні 1933 р. виділені, як окрема одиниця без ніякого 
майна та обладнання. З менту декретування як до весни поточного року в За-
повідниках наукового штату не було і н.д. робота провадилась періодично екс-
педиційною методою за завданням різних н.д. закладів, наслідком чого відсутня 
наукова спадщина , а частина матеріялу не надрукована та знаходиться у окре-
мих осіб. З часу самостійного існування Заповідників, Заповідники спромоглися 
поставити стаціонарну н.д. роботу, розпочати укомплектування наукового штату 
/науковий керівник – ст. фахівець та асистент/, визначити специфіку Заповідних 
територій та виконати 4 теми з геоботаніки та орнітології, що готові до друку.

Як недоліки в роботі Заповідників відмітити:
1. Відсутність кадрів /гідробіолога, орнітолога, іхтіолога, ґрунтознавця та асіс-

тентів, геоботаніка та препаратора/.
2. Недостатність житлових та господарських приміщень та будівель для ***** 

охорони.
3. Відсутність засобів пересування /мотор-човна та авто і мотоціклет/.
4. Відсутність лабораторій, обладнання, музеїв та наукової бібліотеки.
5. Відсутність допоміжного та експериментального господарства, для якого 

потрібно прирізати відповідних територію.
6. Відсутність тяглової сили та продуктивної худоби.

ІІІ. ДЕРЖАВНИЙ ЗАПОВІДНИК «КОНЧА-ЗАСПА».
Утворений, як рибний постановою Колегії НКЗС від 29 грудня 1921 р. площею 

507 га – озера «Конча Заспа», проток Лящівка та Луки. В 1929 р. прирізано Ук-
рдержлісом, як охорона значіння ***р сосновий ліс, площею 200 га та в 1932 р. 
прирізане 2 острови Козачий та Ольгінський з захисною смугою, площею 718 га, 
а всього 1432 га.

Незважаючи на давність існування Заповідника в ньому не розгорнуто н.д. 
роботу, що носила випадко-аматорський характер на протязі всього часу йому 
надавали різного профілю ****ід*м чого, переводилася другорядна робота.

З лютого 1930 р. до Заповідника приднано н.д. риб станцію, яку в серпні 
того-ж 1930 р. відокремлено, причому 26 вересня 1930 р. Заповідник, ухвалою 
НКЗС, визнаний, як комплексний з ******ням якого саме.
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Після відокремлення Рибстанція, яка в той час перетворилася в Рибний Ін-
ститут забрала належні заповідникові всі лабораторне та оптичне обладнання, 
залишивши Заповідникові голе приміщення.

Не дивлячись на це Заповідник спромігся організувати господарчу базу, 
встановити мет. станцію, зкомплектувати науковий штат заповідник та установ-
ленням лабораторії з іхтіології та наземні частині.

Які недоліки в роботі заповідника відмітити:
1. Не визначено наукового профілю та як використано *****ві**их об’єктів *** 

для провідної роботи.
2. Не вистачає наукових кадрів.
3. Недостатність оптикт, лабораторного обладнання, бібліотеки та невпоряд-

кованість музею.
4. Відсутність засобів пересування /мотор-човна чи авто/
5. Відсутність масової та агротехнічної роботи.
Відмітити ненормальні взаємини між Заповідником та РибІнститутом, наслід-

ком чого відсутнє наукове співробітництво та непов’язаність з н.д. закладами.

ІV. ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОСТЕПОВИЙ ЗАПОВІДНИК ім. ШЕВЧЕНКО.
Утворений постановою Колегії НКЗС від 30/VІІ-23 р. площею 860 га лісу, якого 

ізрізано яружними системами, що дають серії геологічних відслонень – наочного 
музею природі – пам’ятників міжнародного значення.

В 1931 р. прирізано НКО біля 150 га пам’ятків Республіканського значення 
археологічних гір «Кияка», «Мар’яна» та «Скітська ******» та в 1932 р. прирізано 
РВЕ до 50 га вчаску для гос. бази.

Заповідника розташовано на дислокованої *****кельської тераси, так зван. 
«Канівський дислокації». Фактично Заповідник організований наприкінці 1930 р.

В 1931 р. Заповідником разом з ВУАН проведено комплексні дослідження За-
повідника та його району по нівеляційному профілю на 34 к**** з галузі геології, 
ґрунтознавства, геоботаніки, зоології та соц. реконструкції с.г-ва.

З 1932 р. Заповідник перейшов на стаціонарну н.д. роботу по профілю – гео-
ботаніка, зоологія /орнітологія, ентмоологія/, процеси ерозії та яро утворення.

З 1933 р. Заповідник включився в стаціонарну роботу по іхтіології.
На протязі фактичного існування Заповідника /1931-1933 р./ досягнуто:
1. Організацію території /землевпорядкована/.
2. Принято від НКО археологічну частину Заповідника з парком та будівлями, 

де розташовано наукову станцію заповідника та до 50 га від РВК для гос. бази, 
чим досягнуто компактність терені Заповідника,

3. Наявні чотири будинки капитально зремонтовані
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4. Влаштовано 2 лабораторії: геоботанічну та зоологічну з достатньою меблі-
ровкою, обладнанням, оптикою.

5. Влаштовано наукову бібліотеку /більше 500 книжок/
6. Організовано комплексного музею природи з відділами геоботаніки /ко-

рисні та реліктові рослини/, орнітології, ентомології, іхтіології, фітопатології, гео-
логії, палеонтології та археології з еволюційно-біологічними напрямком та ви-
робничим ухилом.

7. Закінчується переведенням плана Заповідника горизонталях М –1 : 5000.
8. Переведено обліснення з метою закріплення 71 га непридатних земель /

яри тощо/.
9. Почато організацію господарчої бази /придбано с.г. реманенту, посіяно 6 га 

озимини, придбано пару коней та корову/.
10. Є готовий до друку науковий матеріял з геоботаніки, ґрунтознавства, зо-

ології, диких корисних рослин та питань геології та лісомеліорації, як по Заповід-
нику, так і його району.

11. Влаштовано 2 паралельні мет. станції на різні височини для микроклима-
тичних досліджень.

Які недоліки в роботі Заповідника треба відмітити:
1. Недостатність наукового персоналу, якого потрібно збільшити з 5-ти оди-

ниць до 8 /додаткового потрібно: гідробіолога, він-же зав. музею іхтіолога та 
препаратора/, а також обслуговуючого – на 4 одиниці.

2. Відсутність господарчої будівлі – стандартного сараю для коней, корів, ре-
маненту, си***пу та двох сторожок для охорони, яких повинно збудувати року 
1934 р.

3. Відсутність бінокуляра, мотор-човна, двох коней, продуктивної худоби та пасики.

ВИСНОВКИ.
Виходячи з наведеного конференція, аби показати край подібному стихій-

ному існуванню Заповідників та з метою спрямувати їх роботу на користь соц. 
будівництву, вважає за необхідне:

І. Виходячи з усіх геоморфологічних елементів певного Заповідника встано-
вити такий основний напрямок н.д. роботи кожного –

Державні Чорноморські Заповідники – орнітологія з комплексом при Чорно-
морья /геоботаніка, гідробіологія/.

Озівсько-Сивваський Заповідник – орнітологія та іхтіологія з комплексом со-
лончаково-надморського біоценозу /геоботаніка, грунти та гідробіологія/.
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Заповідник «Конча-Заспа» - іхтіологія /з експериментальним водоплавним 
птахівництвом/.

Держ. Лісостеповий Заповідник ім. Шевченко – агролісомеліорація та іхтіоло-
гія з комплексом природи в лісостепу /біологія, грунти, геологія/.

ІІ. Розглядаючи Заповідники, як певні бази н.д. роботи не лише для самих 
заповідників, що ведуть спеціфічну роботу, а також для спеціальних н.д. закла-
дів, сукупна робота яких один-одного по**** доповнювати і тільки таким чином 
спроможні давати практичні наслідки соц. с.г. та промисловости необхідно при-
тягти до Заповідників, виходячи з їх профілів, слідуючи н.д. заклади.

В зв’язку з чим співробітництво Заповідників з н.д. закладами повинно йти 
лише лінією організації цими закладами опірних точок в заповідниках по вико-
нанню спільно-окремих тем, що їх повинно провадити під загальним контролем 
Заповідників.

До Чорноморських Заповідників – 1. Пухо-зональну станцію. 2. Біостанцію 
ВУАН, УІР, УНІЗР і Ін-т Експериментальної Ветеренарії та Зоотехнії.

До Озівсько-Сиваських Заповідників – 1. Пухо-зон. станцію, Іхтіологічний Ін-
т, УІР, Ін-т Агрогрунтознавства, Біостанція ВУАН, Ін-т Експеримент. Ветеринарії та 
Зоотехнії.

До Заповідника «Конча-Заспа» - Риб. Інститут, Пухо-зональну станцію, Інсти-
тут Кормав, Ін-т Агрогрунтознавства, Зообіології та птахів.

До Лісостепового Заповідника – Ін-т Агролісомеліорації, Риб-Ін-т, Біологіч-
ний Ін-т, УІР, ст. Лікрослин, УНІЗР, Біо-станцію ВУАН.

ІІІ. Конференція відмічає відсутність певних Заповідних ознак Заповідника 
«Конча-Заспа», тому він не є абсолютний Заповідник природно-комплексного 
чи спеціалізованого значення та входить в зону діяльності Держ. Лісостеп. Запов. 
ім. Шевченко, як окрема мікро-***нька одиниця.

Це призводить: 1/до утворення штучного комплексу в тематиці що вичерпує 
завдання Риб. Інституту, Ін-ту Кормів та інших та 2/ до без***ности росту його 
території, що на потязі оного існування збільшено втрічі, яка не може навіть вва-
жатися типовою для неабсолютної частини Заповідника. Конференція вважає 
окремі існування цього заповідника недоцільним та необхідно прикріпити його 
на стан опірного пункту до Держ. Діостепового Заповідника ім. Шевченка.

ІV. Посилити асигнування на дообладнання лабораторії, будівництво.
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V. Збільшити капіталовкладення на зміцнення допоміжно-експерименталь-
них баз Заповідників, виробничі плани яких повинні виходити з інвентаризації 
профілів Заповідників та збільшити фінансування на засоби пересування /мотор-
човни, авто/.

VІ. Необхідно на 1934 р. збільшити науковий та техперсонал для охорони на 
загрозливих Заповідних теренах.

VІІ. Посилити охорону Заповідників, шляхом будування оди**** для охорони 
на загрозливих Заповідних теренах.

VІІІ. Визнати за обов’язкове планування у всіх Заповідниках комплексних му-
зеїв охорони і освоєння природних ресурсів – та розгорнути культмасову та агро-
технічну роботу.

ІХ. Розгорнути соцзмагання поміж Заповідників: Степовий з Лісостеповим та 
Чорноморський – Озівсько-Сиваським.

Х. Забезпечити в 1934 р. систематичне друкування збірників наукових мате-
ріалів Заповідників.

ХІ. Щоб покласти край всіляким спробам відриву території від Заповідників 
потрібно негайно переглянути межі Заповідників в зв’язку з відізванням від 
них чималих дільниць різними госп. організаціями, провести землевпорядку-
вання та декретування. Для цього обрати комісію з представництвом від НКЗС, 
ВУАСГН, УОПП, Місцевих організацій та зацікавлених установ для визначення 
слідуючих питань:

По Чорноморським Заповідникам.
а/ Меж Тендеровської коси, частина якої /400 га/ освоєна Тендеровським 

Риб-промислом.
б/ Меж Солоно-Озерної дачи /Озерна частина/, що теж освоєна Тендеров-

ським Риб-промислом.
в/ відводу 100 га ріллі для госп. бази.
Крім того, провести землевпорядкування теріторії Заповідників про стосовно 

до вимог наукових профілів та господарчих потреб.
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По Озівсько-Севаським Заповідникам.
а/ меж Остр. Бірючого, частину якого, площею понад 1000 га користується 

рибацьке селище «Бубра».
б/ має Заповідних вгідь остр. Чурюка на Сиваші в взгнаку з за****дичини його 

площ радгоспом ім. Фрнзе /випас *******/
в/ Меж Коси Обиточевської, на Заповідній площі якої побудовано риб. завод і 

ведеться самочинне рибальство.
г/ Відводу відповідної теріторії для госп. бази.
Крім того, землевпорядкувати всю Заповідну територію та декратувати Пів-

нічну частину Острова Куюк – Тюба на Сиваші.

По Заповіднику «Конча-Заспа»
а/Відводу до 60 га рильної землі для розширення господарства
б/ Декретувати Заповідник.

По Лісостеповому Заповіднику.
а/ Відводу до 50 га через смужної рильної землі по водо розділу археологічної 

гори «Мар’яна» для влаштування саду. 
Крім того земле впорядкувати археологічну та господарчу частини Заповід-

ника та декретувати його. 
Виходячи з настановлень щодо співробітництва Заповідників з н.д. завдан-

нями скасувати постанову ВУСГН з 7/ІІ-32 р. про організаційне об’єднання Запо-
відника з опірним пунктом Лісомеліоінститутом.
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ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1425. Арк. 37-40.

Держ. Заповідник
«Конча-Заспа»

КК № 51
Надсилаю відповідь на № 22-24 від 29/ІІІ-33 р.

Директор Ворохов

1. Чи затверджено організацію В/заповідника окремою постановою Р.Н.К.?
Коли затверджено, вказати № …. протокола чи постанови (підкреслити) ... 

року … м-ця ... числа.
Проект подається, але окремаої постанови Р.Н.К. не було винесено.

2. Коли організацію Заповідники затверджено тільки постановою колегії 
НКЗС, вказати № …. протоколу чи постанови (підкреслити) 1921 року ХІІ м-ця 29 
числа.

Зап-к має виписку з протоколу б/№.

3. Чи є в заповіднику плян всіх його володінь? Коли немає, то що зроблено 
для його предбання? Копію повну надіслати до Академії.

а) Заповідник має плян своїх володінь, що ними він користувався до 1932 р. 
В 1932 р. приднано до Зап-ка ур. Козаче, Ольгінський та ін., яких не обіймає цей 
плян.

б) Плян виготовлено на приєднання урочищ 1932 р. і буде подано його після 
затвердження Київ. М.Р. до Академії.

4. Яка приблизно загальна площа теріторії Заповідн? 
1426, 95 га

5. Чи розподілено територію в/заповідника на абсолютну й не абсолютну 
частини?

Розподілена.

6. Коли розподілено, та яка приблизно загальна площа абсолютної частини?
500 га.

7. З чого складається абсолютна частина?
Заплавні водойми, луки та острови.
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8. В якому стані знаходиться охорона Заповідників?
Заповідник охороняється вартою, про їх кількість недостатня через своє-

рідні території Зап-ка і оточення в якому він перебуває.

9. Коротенька характеристика Зап-ка та вивчення якого комплексу а) прово-
диться фактично, б) може проводитися?

При чому мати на увазі, що наукові завдання мусять бути не абстрактні, а кон-
кретні й тісно ув’язані з практикою. 

Заповідник є заплавини Дніпра в його середній течії.
Водні площі в озерах і протоках з одного боку та природні заплавні луки 

з другого боку визначають основний зміст н/д. роботи н/заповідника.
А тому робота проводиться фактично в двох напрямках:
а) вивчення комплексів заплавних водойм (рибознавчий) та заплавних луків 

(лукознавчий).
В першому напрямку Зап-к веде роботу по вивченню промислових риб та 

вивчає значіння заплавних водойм в збагаченні річища Дніпра рибою (нерести-
лища, місця виросту малька тощо)

б) В другому напрямку Зап-к вивчає заплавні луки з метою їх використан-
ня в с-г та поліпшення травостою через відповідну зміну природніх рослинних 
комплексів цих луків.

10. Як н/д заклади провадять наукову роботу на теріторії Зап-ка та яким шляхом? /
через організацію станцій, точок, окремі командировки до Зап-ка наукових фахівців?/

І. Інтитут Агрогрунтознавства
ІІ. Н/д Зообіологічний ін-т.
Шляхом утворення точок та командировок окремих фахівців.

11. Які ще н/д заклади вважаєте найбільш потрібними притягнути до роботи 
в Зап-ку та що зроблено в цьому напрямку?

І. Геологічний ін-т
ІІ. УІР
ІІІ. Ін-т кормів.
Звертались з проханням до згаданих та ін. н/д установ взяти участь в робо-

ті Зап-ка, проте участи цих установ в роботі Зап-ка не було через брак коштів.

12. Які ляборії є в Зап-ку та стан їх обладнання?
Лябораторія по вивченню водних комплексів /гідробіологія-іхтіологія/ та 

лабораторія вивчення наземних комплексів /луківництво, ентомологія/
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Стан обладнання лабораторії не задовільний з боку відсутности оптичних 
інструментів та інструментів польового дослідження.

13. Які лабораторії вважаєте найбільш потрібним організувати в Зап-ку та які 
є у Вас для цього можливости в дійсности?

1) Гідрохемічну 2) Грунтознавчу.
Для організації лабораторії Зап-к не має матеріальних можливостей.

14. Чи є в Зап-ку музей, за якими відділами та в якому стані знаходиться?
Музей організовано, але ще не устатковано. Придбачаються відділи:
а) Іхтіологічний, б) ботанічний, в) орнітологічний та г) ентомологічний.

15. Які перспективи на організацію чи поширення музею?
В зв’язку з відсутністю спеціяльних коштів особливих перспектив на по-

ширення музею немає.

16. Які є в Зап-ку допоміжні господарства, в якому стані знаходяться, чи пер-
спективи їх організації та приблизні розрахунки на їх прибутки?

Назва господарства Розмір площи чи кількості
Прибутки
1932 р. 1933 р.

Сінокоси (з орендою) 250 га
Городи 6 га
Садки –
Виноградництво –
Рибне г-во –
Крольчатник 20 гнізд в стані організації
Пасіка 10 р.*в В стані організації

Рільництво 17 га –
Подано 
окремо

Виробничий план заповідника на 1933 рік, що буде відбивати повну картину 
н/господарства подамо не пізніше 10/ІV.

17. Власними силами чи за допомогою (колгоспу, радгоспу, артілі) Зап-к пе-
реведе ц/р посівками?

Власними силами
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18. Наявність і кількість штук живого реманенту є в заповіднику?
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19. Наявність і кількість в заповіднику с/г машин
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20. Будинки й будівлі Заповідника.
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21. Наявність в Зап-ку на 1/ІV посівматеріялів, *урату та їх кількість
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22. Наявність в Зап-ку на 1/ІV продуктів харчування та їх кількість.
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23. Як ведеться в заповіднику учот майна та чи передано його інвентарізацію?
Інвентарізацію майна переведено на 1/І-33 р. (і нанесено на належні картки) 

прибуток видаток майна проводиться шляхом спискання та прибуткування 
його.

24. До якої области та адмін.. району належить території Заповідника?
Київська область, Київ. Приміської смуги.

25. Скільки километрів від заповідника до якого а/місця – м. Київ б/ Станції 
Київ і в/ Пристань Київ

20 кілометрів

26. Яка скорочена телеграфна адреса в/заповідника?
Київ, Леніна 46 «Конча-Заспа»

Директор Ворохов



205НАЙВАЖЛИВІШІ АРХІВНІ ДЖЕРЕЛА ПРО ЗАПОВІДНИК «КОНЧА-ЗАСПА»

ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1425. Арк. 56.

ВІДОМІСТь
Адмін. –Науково-Технічного Персоналу Держзаповідника

на 15/ІІІ-33 р.

№
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1
Ворохов 
Гаврило 
Васильович

Дирек-
тор  
з І/І 
1931 р.

Чо-
лов.

Укра-
їн.

1903

Чл. К. 
п. (б) У 
з 1930 
року

Селян. 
бідняк

Се-
ред-
ня-не-
зак.

6 
(дру-
кар-
ня)

На-
кладч.

не 
був

2
Кирпиченко  
Михайло 
Яковлевич

Заст. 
Директ. 
по на-
уков. 
частині  
з І/ХІІ 
32 р.

–//– –//– 1902
Поза-
парт

–//– Вища 4
Гідро-
біо-
лог.

–//–

3
Кришталь 
Олександр 
Пилипович

Ентомо-
лог  
1/ІІІ 32 
р.

–//– –//– 1908 –//–
робіт-
ник

Незак. 
вища

7
Енто-
молог

–//–

4
Стриживус  
Олексій 
Макарович

Геобо-
танік  
1/VІ–32 
р.

–//– –//– 1903

Чл. К. 
п. (б) У 
з 1928 
року

Селян. 
бідняк

Вища 1
Гео-
бота-
нік

–//–

5
Носаль 
Панас 
Дмитрович

Іхтіолог  
з 1/
ХІІ–32 
р.

–//– –//– 1898
Поза-
парт

Селян. 
бідняк

Селян. 
бідняк

2
Іхтіо-
лог

–//–

6
Бауман  
Микола 
Павлович

Асистент –//– –//– 1896 –//–
Служ-
бо-
вець

Се-
редня

6
Асис-
тент

–//–

7
Максименко  
Євгенія 
Степановна

Се-
крет.–
Бухгалт.

Жін-
ка

–//– 1913 –//–
Селян. 
бідняк

Се-
редня

1,5
п/бух-
галт.

557

Директор Ворохов
Секретар Максименко
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ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1381. Арк.10-12.

«Конча-Заспа» є Заповідник заплавини Дніпра в його середній течії.
Заплавина Дніправ – Заплавина річки, що ділить Україну на дві половини, 

являє собою своєрідний район з комплексом природно-економічних умов, які 
в значній мірі впливають на природно-економічне обличчя великої частини 
України.

Заплавина заслуговує уваги хоча б і через велику площу простороів що:
1. Залиті річковою та озерною водою
2. Становлять заплавні луки з чагарниками
3. Вкриті заростями шелюги
4. А також алювіальними та делювіальними пісками в формі річкових дюн тощо.
Використання природніх ресурсів всієї системи р. Дніпро в минулому було 

примітивне, або навіть хижацьке, навіть і до цього часу ми маємо найбільш при-
мітивне відстале г-во в селах, що розміщені в заплавині.

Лише тепер, зокрема, в другій п’ятирічці на всю широчінь поставлено пи-
тання про реконструкцію Дніпровського річкового прос**рту, використання вод-
ної енергії всієї річкової системи Дніпра, меліорації в повному розумінні цього 
слова земельної площі в його басейні. Цебто повстало питання про комплекс 
розв’язання проблеми Великого Дніпра.

Проте природні ресурси заплавини Дніпра ще в виликій мірі лише поверхово 
охоплені дослідженням, або лишаються ще недослідженими й підуть на майбут-
нє поглиблене й спрямоване на поширення соціалістичного г-ва вивчення.

А тому основні завдання «Кончі-Заспи», як заповідника заплавини Дніпра 
насамперед мусять бути:

І. Збереження від можливо-цілковитого знищення основних елементів при-
родного комплексу заплавини з його ще далеко неясне ними потенціяльно-при-
родними можливостями.

В цьому якраз і полягає суть охорони природи в справі вивчення природно 
виробничих ресурсів України.

ІІ. Вивчення природних ресурсів повного комплексу заплавини з метою най-
повнішого їх використання в напрямку народного г-ва на Зарі здобутків науки та 
техніки.

ІІІ. Сприяння розвитку продукційних форм, як рослинних так і тваринних ком-
понентів основних вгідь заплави даного району. 

Виходячи з наведених завдань слід подивитись чи зможе заповідник «Кон-
ча-Заспа» справитись з ними? Чи відповідає він своєму призначенню? Та що 
треба зробити щоб він повністю виконав поставлені перед ним завдання».
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Почнемо з території:
Територія заповідника, який ставить собі за завдання збереження, по мож-

ливості *** зміненого діяльністю людини природнього комплексу даного р-ну по-
винен перш за все бути характерною для цього району й мати своєму складі всі 
його елементи.

Заповідник «Конча-Заспа» по характеру своєї території є безумовно харак-
терний для заплавини принаймні Середнього Дніпра.

До складу території заповідника входять так вгіддя:
І. Заплавних луків – 30 % – /428,8 га/
ІІ. Заростів шелюги 27 % – /384,30 га/
ІІІ. Лісу /сосна, дуб/ 12 % – /171,20 га/
ІV. піски – 7 % – /99,70 га/
V. боолота, чагарники й інш. 2 % – /30,55 га/
VІ. річково озерних площ – 22 % /311,60 га/
Разом всього площі 1431,95 га

Треба відмітити, що територія заповідника хоч і близько лежить до великого міс-
та /за 20 км. від Києва/ проте на ній порівняно ще гарно зберіглася рослинність ха-
рактерна для заплави. Про це свідчать хоча б і зарослі старих дубів, якими раніш була 
вкрита вся заплава, а зараз їх майже всюди винищено, крім заповідника.

Порівнюючи до інших заповідників «Конча-Заспа» належить до числа малих 
заповідників.

Для повного розгортання роботи за наміченими завданнями заповідника, те-
риторії, яку він посідає безумовно не досить.

Тому надалі при розвиткові роботи доведеться, як видно, проводити збіль-
шення території двома шляхами:

1. Збільшення території самого заповідника
2. Утворення спеціальних заповідників та заказників по згоді з відповідними 

організаціями, як рибне спілки, союзпушніна то що.
Зокрема в даний момент при розгортанні науково-дослідчої та спільної робо-

ти повстало питання про прирізу до Заповідника 20 порівняно невеликих діль-
ниць, що вклинюються в терит. Заповідника й цим вносять чималу реорганізацію.

1. дільниця займає площу 300 га, вона вклинюється в територію заповідника 
й відкриває доступ до абсолютно-заповідного оз. Конча, це в значній мірі сприяє 
браконьєрству.

Ця територія являє собою переважно луки низького рівня, які часто через ви-
сокий рівень води не викошуються. Використовувають їх цілий ряд колгоспів, що 
лежать на віддалені від дільниці за 20-25 км.
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2. Дяльниця площею з 50 га також вклинюється в територію заповідника. /див. 
план/. Луки, переважно середнього рівня, є також значна частина луков низького 
рівня та високого рівня. В минулому та й тепер не вся використовується під сінокоси, 
очевидно через вилике віддалення від організацій, яким вона належить.

Ці луки інтенсивно заростають лісом, переважно дубовим і з цього боку ця 
дільниця надзвичайно характерна, а тому її слід як найскоріш передати заповід-
никові, щоб налагодити дослідження природнього заростання заплавин лісом, а 
тому треба уникнути хоч і випадкових порубок. Весною на розплодження сюди 
заходять дикі кози, що водяться в районі заповідника.

Це потрібно ще й тому, що значну частину своїх луків заповідник починаючи 
з цього року відводить під дослідче поле, ботанічний питомник то що. Крім цього 
150 га луків, що розміщені на Козачому острові /див. план/ за постановою Ки-
ївськ. міськради використовує радгосп цукрової фабрики. Цю площу також треба 
повернути заповідникові.

Головніші об’єкти роботи заповідника.
Соціялістична перебудова с/г. веде насамперед до переходу від дикого до 

культурного освоєння земель Середнього Дніпра. Цебто поставлено питання най-
доцільніше використання земель системи Дніпра й зокрема невдоб, що повстали 
в наслідок його геологічної діяльности. На цих новоутворених площах має по-
встати рослинність, яка до цього часу тут не росла, або лише зрідка зустрічалась.

Зокрема луківництво має посісти не аби яке місце, бо якраз луки в значній 
мірі визначають продукцію с/г прилеглих до Дніпра районів через розвиток в них 
тваринництва.

В зв’язку з розвитком лозоплетільної промисловости також немалої уваги за-
слуговують зарості шелюги, яка ще й на сьогодні є другого боку відіграє велику 
роль в закріпленні діяльних пісків.

Взагаліж лісомеліорація дасть можливість поширення на значних площах 
Дніпрових невдобів високоцінних технічних культур та лікарських рослин.

Звідци повстає завдання найскорішого вивчення природніх ресурсів рослин-
ности заплави Дніпра, взяти всю рослинність на облік, переоцінити, як кожного 
окрем. представника так і цілі угруповання, провести типізацію рослинних угру-
повань в зв’язку з їх виробничими покажчиками та вивчити їх динаміку в зв’язку 
з діяльністю людини й р. Дніпра. В результаті відібрати, що найпо***** а що него-
диться замінити іншим. Ці зміни в свою чергу викличуть і зміни в фавни. Зокрема 
зміниться профіль шкідливої фавни.

В який бік підуть ці зміни в даному конкретному випадку, сказатити трудно, 
або й не можливо.
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Це «неможливо» полягає в тому що на сьогодні ми ще не знаємо фавни цього 
досить своєрідного р-ну в трудно економічному відношенні.

Ще достатньо невідомо, які поширені види комах та інших тварин, як вони 
реагують на зміну оточення в заплавині! Яке вони мають відношеня до рослин 
або що? В якій мірі вони впливають на грунтотворчі процеси й зокрема їх зна-
чіння в заболочуванні грунтів?

Також ще достатньо невідомо, яке значення має заплавина в зв*** поширен-
ня масових с-г. шкідників. Чи не є вона резерватом для їх розповсюдження. 

Можна навести що ряд прикладів цілковитого змінення в практичному дослі-
дженні лінії де-яких шкідників. Про те також маємо шкідників, які лише остан-
нього часу набрали економічного значіння.

Процес виникнення, так би мовити, «нових» шкідників не припинився і нам 
часто доводиться «констатувати» лише факт з’явлення «нового» шкідника за-
місць свідомого розуміння генези цього явища.

І це лише тому, що ми не знаємо біології с. господ. шкідників, не *** їх дина-
міки поширення та господарчого значіння того чи другого шкідника.

Не на багато краще справа й з іншими об’єктами й тваринами що **** в за-
плавині та її водоймах. Особливо кепсько вивчені заплавні водойми.

Заплавні водойми в житті річки відіграють велику ролю, як збоку розмірів 
водного масиву річки, так і тваринного населення взагалі, а рибного зокрема. 
Заплавина річки складає той резерв, що збагачує її корито рибою та іншими тва-
ринами, й увіходить до системи річки як невід’ємна її частина, є те тло, на якому 
річка веде свою «історію». Тут існує найтісніший зв’язок. Піщане корито Дніпра 
само пособі бідне на тваринне населення, а його збагачують заплавні водойми, 
які мають гарні умови для життя риби й інших водних організммів, що складають 
харчові запаси для риби.

Досить трудно говорити про використання заплавних водойм **** вони ще 
не вивчені. Поки що можна говорити про використання на рибної продукції й 
частково нерибних ресурсів, а також мисливськіх птахів й ****іє обережною про 
поклади на дні, що їх звуть збірно «сапропелі».

Перед нами стоїть завдання всебічно вивати воду заплавини, виявити ті ре-
сурси що вона має.

Частково почав вивчення заплавних водойм Н. Д. Зообіол. Інститут ВУАН зо-
крема його Сектор Водної екології. Це вивчення йде шляхом експедицій, *** й є 
лише рекогносціровочним обслідуванням. Цього не достає. Потрібно стаціонар-
не, систематичне вивчення заплавних водойм, потрібно утворити такі умови при 
яких природні умови були б найменше змінені, щоб всебічно виявити ті природ-
ні потенції що вони мають. Такі умови має запов. «Конча-Заспа» його водойми 
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охороняються від хижацького нищення фавни, а також є досить характерний для 
водойм середньої течії Дніпра. Взагалі ж водойми на заплавині є один з складо-
вих елементів всього комплексу заплавини, а тому й вивчення їх мусе проводи-
тись в зв’язку й рівнобіжно з іншими об’єктами. Слід зауважити що жодна н.д. 
установа не в силах сама охопити вивчення вищезазначеного складного комп-
лексу заплавини, й особливо цього не можу зробити галузева установа.

Тут потрібно утворити певний «організаційний центр», навколо якого велась 
та комплексна н.д. робота. Таке завдання може виконати «Конча-Заспа». 

Тут таки треба застерегти від гастрольчуєвої роботи, що де який час велася 
на З-ку, коли де-які установи та особи «наїжджали» для роботи на заповідник, 
як гастрольчук, робили певну роботу, забирали і****узалено їх що їм потрібно 
й для самої справи вивчення заплавини нічого не лишали. Де які станови, як 
Київськ. інститут Рибного Г-ва навіть забрав майно Зап-ка оголивши цим даль 
нішу роботу Зап-ка. Надалі потрібно комплектувати роботу на заповіднику й щоб 
наслідки роботи були в формі *** цільного, а це цільне очолилось Зап-ком. Інди-
відуальне «галузеве» поягання на заповідник Рибінститута є шкідливе для ви-
вчення заплавини з боку методологічного мусе бути засуджене.

Цього 1933 р. Заповідник приступить до вивчення заплавних водойм охо-
пивши такі моменти як: 1) нерест риби в заплавних водоймах, і «зрозуміло» ви-
вчення уже *хутім з боку їх значіння для нересту, 2) Спасання молоді риби, що 
міститься по висихлих водоймах, 3) штучне запліднення риби, а також 4) При-
духа риби в заплавних водоймах. Позапляново поставлено до**** з посадкою 
культурних порід в заплавні водойми.

Величезну роль відіграє заплавні водойми й у мисливському госп-ві. В цьому 
напрямку значіння заповідника надзвичайно велике.

Спостереження останніх років де яких робітників Спілки мисливців виявили, 
що заказники в великій мірі збагачують дичиною навколишні території. Запо-
відн. в цьому відношенні є найкращий засіб. Так коли прослідкувати численність 
мисливських птахів в заповіднику й поза ним то можна помітити *****. Найбагат-
шим районом на дичину є Заповідник та його околиці.

Заповідник є найкраще місце відпочинку під час перельоту та для гніздуван-
ня різних качок та інших мисливських та не мисливських птахів. В цьому від-
ношенні потрібно проробити велику роботу, щоб виявити ті можливості що має 
заплавина й поставить завдання її використання.

Крім того в Заповіднику розмножуються дикі кози, які таким чином можуть 
заселяти й не заповідні території виходячи з заповідника.

Щоб вивчити ці можливості потрібно залучити до роботи в заповіднику від-
повідні н.д. установи.
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Зрештою треба сказати, що поруч з втягуванням галузевих установ до робо-
ти в Зап-ку потрібно самому заповыдниковы мати спеціалістів з різних дисци-
плін, щоб сам Зап-к міг вести ста** ка**у організаційну н.д. роботу по вивченню 
заплавин.

До цього часу З-к мав 4 спеціялістів цілком оформлених наукових робітників 
з закінченою вищою й н.д. освітою по іхтіології, ентомології, геоботаніці та гідро-
біології. Потрібно ввести до складу наук. роб. заповідника ще ґрунтознавця, зоо-
лога, хіміка та ряд техробітників.

Щоб виконати всі вищезгадані завдання цілком потрібно найрішучіше під-
тримати заповідник і відкинути всі моенти що заважають роботі взагалі й зо-
крема «галузеве» посягання н.д. установ на підміну заповідника сурогатом так 
зв. виробничої роботи деяких установ як рибінститута, який по суті заповідної 
роботи вести не може в такому розрізі, як це потрібно для вивчення заплавини.

Директор  ВОРОХОВ 

Науковець  КИРПИЧЕНКО
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ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1381. Арк. 18.
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ЦДАВО України. Ф.1055. Оп.1. Спр.1381. Арк. 8-9.

До історії Заповідника «Конча-Заспа»
Постановою колегії НКЗС УСРР в грудні місяці 1921 року Засновано та затвер-

джено Державний Рибний Заповідник «Конча-Заспа».
Від часу заснування до 1924 р. Н/дослідна робота на Заповіднику мало вузь-

ко-аматорський характер, вірніше були лише випадкові виїзди окремих фахівців 
та ін. осіб (здебільшого аматорів мисливців та рибалок) для «роботи».

Насправді це були виїзди для власної насолоди, використання відпусток та 
днів відпочинку для ловлі риби та полювання. І лише поруч з цим займались 
збором деяких даних шляхом розвідок через рибалок та ін. осіб, що знають міс-
цевість і це являлось матеріялом для фіксації н/дослідчої роботи того чи іншого 
науковця.

З 1924 року Заповідник основну увагу звертає на охорону природи та вивчен-
ня птахів.

З цього часу вважають першу організацію Н.Д. роботи, але належних наслід-
ків ми повні не маємо, бо робота переводилась також окремими, а до того, ще й 
рідкими виїздами в Заповідник окремих науковців.

З 1928 року Рада Заповідника поставила перед собою нове завдання перейти 
від пасивної охорони водойомів до активного збільшення рибних ресурсів шля-
хом штучного розпліднення промислових видів риби (Завезення з Волги малька 
осятрових тощо). Також було піднято клопотання перед НКЗС та Київським і Шев-
ченківським Окрвиконкомом. Проте, що єдиний засіб збагачення рибних ресур-
сів Дніпра це є збудування Рибзаводу на території Заповідника «Конча-Заспа».

НКЗС та зазначені Окрвикономи зважаючи на важливість справи асигнувати 
на це до 30 тисяч крб.

На ці кошти було збудовано «Рибзавод» та придбано відповідне оптичне і 
лабораторне приладдя.

Практична ж робота «Рибзаводу» без будь яких результатів замерла, зали-
шивши в своїх доповідних записах та пресі хороші надії на перспективи на зба-
гачення Дніпра рибою.

1930 р. в лютому місяці Заповідник з’єднано з Дослідною Станцією Рибни-
цтва, а у вересні т.р. Наказом НКЗС і Н.К.Т. Дослідну Станцію рибництва відокре-
мили від Заповідника.

«Кончу-Заспу» визнано комплексним Заповідником Державного значіння. 
«До завдань, Заповідника увели охорону теріторії та всього комплексу природи 
включаючи й Нерестилища Риб, а також переведення Н/Дослідної роботи над 
вивченням наявних природніх об’єктів крім риби».
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Вивчення риби доручено та передано Рибстанції (зараз Н.Д. Інститут Рибного 
господарства Н.К.Т.). Проте Рибінститут з самого початку відокремлення (1930) і 
до сьогодняшнього дня не приступив до цієї роботи та посуті як видно і нехоче 
до неї приступити, не дивлячись на неодноразові нагадування до договореність 
з боку В.А.С.Г.Н. та Заповідника.

А тім часом ще 1930 та 31 рр. той же Рибінститут вивіз теріторії Заповідни-
ка все оптичне та лабораторне устаткування, залишивши Заповіднику голі стіни 
лабораторії.

Це спричинилось до того, що 14 червня 1934 ВУАСГН пок*** на Заповідник 
організацію Н/Дослідчої роботи по вивченню водойм в загальному комплексі.

Переводити Н/Дослідчу роботи по вивченню природнього економічного Комп-
лексу заплавини Середнього Дніпра немаючи лабораторного устаткування, а осо-
бливо належної господарчої бази – яка була зовсім відсутня заповідник не міг.

Ось чому, при організації Н/Дослідчої роботи Заповідник в першу чергу повів 
боротьбу за організацію господарчої бази, устаткування лабораторії, підбір по-
стійних робітників та поклав кінець гастролерству, що й було в основному про-
роблено 1932 року.

1933 рік Заповідник маючи вже Господарчу базу, відповідний науковий пер-
сонал та основне, правда ще далеко неповне обладнання приступив до переве-
дення комплексної Н/Д. роботи над вивчення Природньо-економічних ресурсів 
заплавини Середнього Дніпра.

Таким чином на сьогоднішній день перед Заповідником стоїть завдання по-
ширити та закріпити господарчу базу, що є дальнішим розвитком та цілкови-
того забеспеченої комплексної постійної Н/Д. роботи сучасними засобами до-
слідження. Лябораторним устаткуванням та ще більшого зміцнення охорони 
теріторії Заповідника.

Практика 1932 та 1933 р. показали, що Заповідник має ґрунтовні підста-
ви та всі чинник до дальнішого його розвитку та поширення, для здійснення і 
розв’язання найбільш актуально практичних міропріємств до вкладу Соціяліс-
тичного будівництва, що на сьогодні постановила перед Н.Д. закладами партія 
та уряд.
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Фото з альбому заповідника «Конча-Заспа» 
(1924-1928 рр.)

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото1.

1923 р., побудова будинку Рибної станції. На передньму плані І. Фалієв.
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото2.

1923 р., побудова будинку Рибної станції. На передньму плані І. Фалієв.

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото3.

1923 р., будівлі Рибної станції в Конча-Заспі
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото13.

1928 р., урочище «Домаха», урочище «Плоське»

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото14.

1928 р., відмілини після паводку, урочище «Конча-Заспа»
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото10.

1928 р., урочище «Домаха»

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото11.
XII.1929 р., урочище «Протока Лящівка»
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото12.

XII.1929 р., урочище «Осетрова Лука» біля східної межі заповідника «Конча-Заспа»

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото18.
1928 р., Дубовий гай під час водопілля
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото19.

VII.1928 р.

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото130.

Орієнтовно 1928 р.(вірогідно – вартові заповідника під час рейду)
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото23.

VIII.1927 р., дуб в заповіднику «Конча-Заспа», під дубом А. П. Шарлемань
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото24.

VIII.1927 р., під тополею – А. П. Шарлемань
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото38.

Озеро «Конча», орієнтовно 1928 р.

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото39.

Озеро «Конча», орієнтовно 1928 р.
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото40.

Озеро «Конча», орієнтовно 1928 р.

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото46.

Озеро «Конча», орієнтовно 1928 р.
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото47.

Озеро «Конча», орієнтовно 1928 р.

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото49.

Орієнтовно 1928 р.
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото50.

Орієнтовно 1928 р., Озеро Конча

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото51.

Орієнтовно 1928 р., Озеро Конча
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото48.
Орієнтовно 1928 р., ліс першотравневий
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото55.

Орієнтовно 1928 р., Озеро Конча
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото56.

Орієнтовно 1928 р., Озеро Конча

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото49.

Орієнтовно 1928 р., водопілля у заповіднику «Конча-Заспа»
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото61.

1927 р., озеро Конча

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото101. 

VIII.1928 р., урочище «Плоське» (під час зйомок фільму «Конча-Заспа»)
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото102.

VIII.1928 р., експедиція акад. В.І. Вернадського до оз. Заспа

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото103.

1928 р.
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото106.

VIII.1927 р., «Конча-Заспа», праворуч – А. П. Шарлемань

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото107.

Орієнтовно 1927 р., по центру – М. В. Шарлемань
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото108.

1926 р., акад. І. І. Шмальгаузен, Ю. М. Марковський, А. К. Белінг

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото109.

VIII.1928 р., експедиція акад. В. І. Вернадського до оз. Заспа
(В. І. Вернадський – крайній праворуч)
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото110.

1927 р.

Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото132.

Орієнтовно 1928 р., працівники заповідника «Конча-Заспа» біля будинку заповідника 
(третій в першому ряді – М.Шарлемань)
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Фотоальбом заповідника «Конча-Заспа» (1923-1929)
Інститут рукопису НБУ. Ф.49. №1167/фото133.

Орієнтовно 1928 р.
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