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РОЗРОБЛЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ ПАМ'ЯТКИ
"ЗВІРИНЕЦЬКЕ УКРІПЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ФОРТЕЦІ 1810 Р." НА ТЕРИТОРІЇ
НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ІМЕНІ М. М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ
Дослідження історичного минулого території, популяризація та презентація пам'яток природної та культурної спадщини
є одним із сучасних перспективних напрямів роботи Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України. Встановлено, що пам'ятка містобудування національного значення "Звіринецьке укріплення Київської фортеці 1810 р.", яка розмішена на території ботанічного саду, на сьогодні залишається одним з маловідомих історико-фортифікаційних об'єктів
держави. З'ясовано, що заходи із репрезентації історико-культурних пам'яток на територіях об'єктів природно-заповідного
фонду України (ПЗФУ) мають свої особливості та розробляються з урахуванням законодавчих вимог режиму охорони і збереження природного середовища таких територій. Дослідження здійснено у 2018-2021 рр. на території ботанічного саду з
використанням описового та порівняльного методів. Для визначення збережених елементів використано дані Паспорта
пам'ятки "Звіринецьке укріплення Київської фортеці 1810 р.". За результатами досліджень за методикою О. В. Коваленко
(2020) розроблено новий екскурсійний маршрут протяжністю близько 3 км з траєкторією, що повторює контури унікального укріплення і репрезентує пам'ятку національного значення. Графічну складову маршруту виконано з використанням
прикладної програми Геоінформаційної системи (ГІС) "Quantum GIS (QGIS)", графічних програм "Adobe Photoshop CS5" та
"Adobe Illustrator CC 19.1.0". Особливістю цього маршруту є поєднання історичної інформації про пам'ятку з інформацією
про унікальні ландшафти сучасних колекційно-експозиційних ділянок ботанічного саду з репрезентаційними рослинами, які
розташовані в межах укріплення. Маршрут прокладено через колекційно-експозиційні ділянки "Сад ароматів", "Гірський
сад", "Трояндовий струмок", "Голонасінні", "Березовий гай", де збережено більшість елементів фортифікаційної споруди.
Виявлено деякі елементи укріплення, які не було занесено до Паспорта пам'ятки – Контрміні галереї та Гласис перед Південним люнетом. Рекомендовано використання на території НБС та подібних територіях ПЗФУ інформаційних стендів, зокрема оснащених QR-кодами, які сприятимуть популяризації і збереженню об'єктів історико-культурної спадщини та впровадженню інновацій, цифрових технологій та діджиталізації у сфері охорони природи та заповідної справи.
Ключові слова: культурна спадщина; еколого-історичний маршрут; колекційно-експозиційні ділянки НБС; територія
природно-заповідного фонду; фортифікаційні елементи укріплення.

Вступ / Introduction
Збереження природної та історико-культурної спадщини, як основи самоідентифікації нації – одне із головних питань державної політики сьогодення. Важливу роль у вирішенні цього питання відіграють ботанічні
сади, які мають тісний історичний зв'язок з місцевістю,
де вони розташовані та активно виступають як посередники зв'язку між природною та історико-культурною
спадщиною держави [5]. Національний ботанічний сад
ім. М. М. Гришка НАН України (НБС) є унікальним науково-дослідницьким і культурно-просвітницьким закладом України, на території якого гармонійно поєднані
цінний природний ландшафт, колекції інтродукованих
живих рослин, науково-дослідницькі ділянки, а також
пам'ятки та об'єкти культурної спадщини національного

та місцевого значення: містобудування, архітектури, історії, археології, ботанічні пам'ятки природи.
Проте історико-культурний потенціал НБС на сьогодні використовують не в повному обсязі. Тому одним
із стратегічних напрямів еколого-просвітницької роботи
установи є обґрунтування та проєктування нових екскурсійних маршрутів із залученням наявних на території пам'яток історико-культурної спадщини та пам'яток
природи. Цікавим об'єктом історико-культурної спадщини на території ботанічного саду є пам'ятка містобудування національного значення "Звіринецьке укріплення Київської фортеці 1810 р.". Пам'ятка має значну історико-культурну цінність, репрезентує шедевр творчого
генія військових фортифікаторів початку XIX ст., проте
на сьогодні залишається однією з маловідомих у держа-
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ві і вірогідність її втрати для майбутніх поколінь є дуже
високою. Репрезентацію та охорону пам'ятки ускладнює
і той факт, що її межі не винесені в натуру, тобто не позначені на території ботанічного саду.
Національний ботанічний сад входить до природнозаповідного фонду України (ПЗФУ) з територією комплексної охорони і належить до земель природного та
історико-культурного призначення, які охороняються
як національне надбання держави. Тому впровадження
заходів із популяризації та репрезентації історико-культурних пам'яток мають свої особливості. Розроблення
еколого-просвітницького екскурсійного маршруту як
активного заходу популяризації та репрезентації історичної пам'ятки з дотриманням вимог режиму охорони
і збереження природного середовища території її розташування, є актуальним.
Об'єкт дослідження – архівні та наукові матеріали
історії Звіринецького укріплення, збережені елементи
пам'ятки та рослини колекційних ділянок ботанічного
саду, інформаційно-презентаційні стенди.
Предмет дослідження – розроблення історико-екологічного екскурсійного маршруту "Таємниці Звіринецького Укріплення" на території НБС".
Мета роботи – теоретично обґрунтувати та запропонувати для впровадження активний захід із репрезентації історико-культурної пам'ятки "Звіринецьке
укріплення Київської фортеці 1810 р." для популяризації і репрезентації історико-культурної пам'ятки та сучасних колекційно-експозиційних ділянок ботанічного
саду, що розташовані в межах укріплення.
Для досягнення зазначеної мети визначено такі основні завдання дослідження: використовуючи наукові
матеріали з історії Звіринецького укріплення обстежити
елементи пам'ятки в натурі за участю фахівців-істориків Київської фортеці та виявити найбільш атрактивні
збережені елементи для їхньої репрезентації; врахувати
особливості розташування елементів пам'ятки на території ботанічного саду та їх зв'язок із рослинами колекційно-експозиційних ділянок; розробити траєкторію
маршруту та інформаційно-презентаційні стенди, зокрема з використанням сучасних цифрових технологій.
Наукова новизна отриманих результатів дослідження – вперше розроблено активний захід з репрезентації
пам'ятки історико-культурної спадщини на території
об'єкта природно-заповідного фонду, шляхом комплексного впровадження міждисциплінарних знань з історії,
культурології, ботаніки, екології, природоохоронної
справи тощо.
Практична значущість результатів дослідження –
розроблений еколого-історичний екскурсійний маршрут дасть змогу широкому загалу людей отримати інформацію та відвідати маловідому пам'ятку історикокультурної спадщини, розташованої на території ботанічного саду; отримати додаткову інформацію про колекційно-експозиційні ділянки з репрезентативними
рослинами, що розташовані за маршрутом. Досвід розробки може бути використаним для популяризації та
репрезентації інших пам'яток історико-культурної спадщини на території НБС та подібних територіях ПЗФУ,
дасть змогу збільшити зацікавлену аудиторію відвідувачів завдяки історикам, культурологам, любителям
фортифікації та іншим верствам населення.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанню організації раціонального природокористування на
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територіях різних категорій природно-заповідного фонду України з веденням широкої просвіти екологічного
та природоохоронного напрямів фахівці приділяють
значну увагу. У роботах Черевченко Т. М., Трофименко Н. М. (2011); Заіменко Н. В., Мележик О. О. (2015);
Андрієнко Т. Л., Онищенко В. А., Клєстов М. Л. та ін.
(2001); Боярин М. В., Волошин В. У., Цьось О. О. (2020);
Онищенко В. А., 2000; Подольхова М. О. (2018); Шевцова Л. В., Шевцова Н. Л., Глуховського П. В. (2018) відведено належне місце аналізу теоретичних та практичних питань забезпечення режиму охорони та порядку
використання природоохоронних територій, методам та
практиці освітньо-виховної та інших видів діяльності в
межах ПЗФ України [2, 3, 4, 13, 19, 23].
Про важливість та потреба популяризації культурної
спадщини неодноразово наголошують у конвенції "Про
охорону всесвітньої культурної і природної спадщини"
1972 року, яку Україна ратифікувала у 1988 р. [10].
Екскурсійні маршрути з репрезентації пам'яток історико-культурної спадщини є найперспективнішими активними заходами популяризації та збереження культурних скарбів нації. У роботах М. В. Гриньової, А. А. Арканової, Л. Альтгайм, О. Бордун та ін. особливого значення надають розробкам авторських екскурсійних маршрутів на територіях ПЗФУ [1, 7].
Питання популяризації об'єктів історико-культурної
спадщини на територіях ботанічних садів порушували
дослідники цієї категорії установ [8, 9, 18]. Тому обґрунтування та проектування нових екскурсійних маршрутів із залученням наявних історико-культурних пам'яток та колекційно-експозиційних ділянок з використанням програми ГІС ботанічного саду є важливим напрямом еколого-просвітницької роботи НБС.
Матеріал і методи дослідження. Роботи з розроблення маршруту та дослідження виконували у 20182021 рр. на території НБС, який розташовано у Печерському районі міста Києва. Під час дослідження використовували методи бібліографічних, архівних, картографічних, іконографічних досліджень. Для визначення
збережених елементів, що вказані у Паспорті пам'ятки
Звіринецьке укріплення Київської фортеці 1810 р., використовували такі методи: спостереження, описовий
та порівняльний [14].
Під час розроблення екскурсійного маршруту використано методику О. В. Коваленко [11]. Графічну складову маршруту, а також визначення загальної площі укріплення та збережених її елементів здійснювали з використанням прикладної програми Геоінформаційної
системи (ГІС) "Quantum GIS (QGIS)", графічних програм "Adobe Photoshop CS5" та "Adobe Illustrator CC
19.1.0"; Протяжність маршруту та площу укріплення
визначали за допомогою ГІС QuantumGIS.
Установлені за маршрутом знаки розроблено згідно
з "Положенням про єдині державні знаки та аншлаги на
територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України", затвердженого Наказом Міністерства охорони
навколишнього природного середовища України від
29 березня 1994 р., № 30 [17].

Результати дослідження та їх обговорення /
Research results and their discussion
Національний ботанічний сад розташований у південно-західній (правобережній) частині Києва на величезному плато Звіринецької гори, що входить до складу
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Київської височини [21]. Характерні форми рельєфу
Київського правобережжя – гори-останці, зокрема Старокиївська, Печерська, Щекавиця, Хоревиця, Звіринецька, Чорна, Лиса, Батиєва, а також яри: Бабин, Смородинський, Кметів, Протасів та інші. Перевищення
відносних висот на правобережжі сягає 100-105 м [6].
Своєрідний рельєф Звіринецьких пагорбів було використано під час зведення Звіринецького земляного
укріплення бастіонного типу у 1810-1812 рр. за проєктом інженера Карла Оппермана. Основним стратегічним завданням будівництва цієї фортикаційної споруди
стала потреба зміцнення та охорони Києво-Печерської
фортеці на сусідній Старокиївській горі, а також контроль переправи у Наводницькому яру, який розділяв ці
гори-останці. До зведення Звіринецького укріплення
південно-східна частина Києво-Печерської фортеці була не захищена [22].
Фортечний фронт Звіринецького укріплення 1810 р.
складався із шести полігонів, висунутого до північного
сходу гонверка, чотирьох бастіонів (південні – Видубецький і Великий, північні – Повний і Печерський), доповнених ззовні редантами, люнетами і флешами. Всередині процесу укріплення містилися тимчасові казарми й землянки для гарнізону, артилерійські і продуктові
склади [20, 24].
У 1813 р., після того як з'ясувалося, що наполеонівська армія не дійде до Києва, роботи у фортеці припинилися. У 1850 р. після зведення "з'єднаних з цитаделлю укріплень Нової Київської фортеці" було прийнято рішення про вилучення Звіринецького укріплення
з оборонної системи міста. Укріплення мало бути повністю розібрано, однак через брак коштів та людських
ресурсів реалізувати цей намір не вдалось [22].
Першу спробу пристосувати територію укріплення
під потреби міста зробив гетьман Павло Скоропадський, який у 1918 р. запланував розмістити на об'єднаній
території Печерська та Звіринця урядові установи нового адміністративного центру Києва, зокрема ботанічний
сад та будівлі щойно створеної Академії наук.
Довгий час вважали історичним фактом, що через
вибух військових складів у Звіринецькому укріпленні в
1918 р., фортифікаційна споруда була повністю зруйнована. Як наслідок – відсутність достовірної інформації
про роль укріплення в історичних подіях та розвитку
місцевості Звіринець упродовж майже столітнього періоду [22]. Сучасні дослідження А. В. В'ялця та О. Г. Кузяк з використанням архівних фотодокументальних матеріалів, спростували це хибне твердження про причетність Звіринецького укріплення до трагічного за своїми
наслідками вибуху. І тільки під час будівництва Центрального республіканського ботанічного саду Академії
наук УРСР (сучасного Національного ботанічного саду
імені М. М. Гришка НАН України) в період 1944-1964 рр.
фортифікаційну споруду було частково розібрано.
У 2012 р. Звіринецьке укріплення Київської фортеці
1810 р. набуло статусу пам'ятки містобудування національного значення, що має велику історико-культурну
цінність, відповідає критерію автентичності (певною
мірою має збережене своє розпланування, історичні нашарування, композиційні компоненти та ін.), безпосередньо пов'язано з історичними подіями, життям та діяльністю видатних людей [16].
Унаслідок досліджень сучасної центральної та північно-східної частин території НБС встановлено, що
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укріплення згідно з планом зазначеним у Паспорті,
займає площу 20,1 га, збережені фортифікаційні елементи пам'ятки займають площу 2,09 га, контури фортеці мають форму неправильної пентаграми – "зірки".
Основні елементи історичного планування укріплення, зокрема Видубицький бастіон, Печерський бастіон,
Повний бастіон, гонверк, північний та південний люнети, а також равелін були використані як атрактивні елементи під час розроблення маршруту.
Разом із фахівцями Національного історико-архітектурного музею Київська фортеця на території сучасних
колекційно-експозиційних ділянок "Сад Ароматів" та
"Декоративні представники родини Cornaceae" було виявлено нові елементи пам'ятки, що залишилися поза
увагою Паспорта пам'ятки, а саме Контрміні галереї та
Гласис перед Південним люнетом, які також стали складовою частиною нового маршруту "Таємниці Звіринецького укріплення".
Особливістю розробленого маршруту є поєднання
історичної інформації пам'ятки з інформацією про репрезентативну ботанічну складову сучасних колекційноекспозиційних ділянок ботанічного саду, що розташована в межах укріплення (табл. 1). Маршрут прокладено через ділянки "Сад ароматів", "Гірський сад", "Трояндовий струмок", "Голонасінні", "Березовий гай", де
збережено більшість елементів укріплення.
За маршрутом розроблено дев'ять локацій найкращого візуального сприйняття основних збережених елементів укріплення, на яких буде встановлено спеціальні
інформаційно-презентаційні стенди, що містять графічну та текстову складові: зображення укріплення на карті ботанічного саду; позначення меж та назв колекційно-експозиційних ділянок; напрямок маршруту; текстовий інформаційний блок з можливістю доступу до
розширеної інформації через посилання QR-кодів на
відповідні Веб-сайти, шляхом використання платформи
ZERUM.
Екскурсійний маршрут розпочинається з огляду експозиції "Сад ароматів". Саме на цій ділянці в минулому розміщувалися Контрміні галереї та Гласис перед
Південним люнетом Звіринецького укріплення. На ділянці вирощують близько 80 таксонів рослин, що належать переважно до родин Asteraceae Bercht. & J. Presl;
Lamiaceae Martinov; Verbenaceae J. St.-Hil., nom. cons.;
Oleaceae Hoffmanns. & Link, nom. cons.; Rosaceae Juss.;
Fabaceae Lindl., та інші (рис. 1).
Локація Равелін Звіринецького укріплення трансформована у сучасну колекційно-експозиційну ділянку "Гірський сад" – штучний гірський ландшафт, який
сприймається цілком природно. На ділянці висаджено
145 таксонів рослин, що належать до родин Cupressaceae Gray, Taxaceae Cray, Rosaceae Juss., Pinaceae Lindl.
Колекційно-експозиційна ділянка "Трояндовий струмок", що органічно оптимізована на Південно-західній
частині Видубицького напівбастіону, репрезентує групу ґрунтопокривних троянд родини Rosaceae Juss. а також Prunus serrulata Lindl. 'Kanzan'; Morus nigra L. 'Pendula'; Robinia pseudoacacia L. 'Umbraculifera'; Fraxinus
excelsior L. 'Pendula'.
На сучасній колекційно-експозиційній ділянці "Голонасінні" збереглися Північно-східна частина Видубицького напівбастіону та Горнверк. Рослини, що трапляються на маршруті: Picea pungens 'Glauca', Ginkgo biloba L., Taxus baccata 'Aurea'і, Taxus cuspidata Siebold &
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Zucc., Picea glaca 'Conica', Pinus densiflora Siebold &
Zucc.; Pinus ponderosa Douglas ex C. Lawson, Pinus cretacea (Kalenicz.) Kondr.; Pinus nigra J. F. Arnold., Juniperus conmmunis L.; Juniperus polycarpos var. seravschanica

№
з/п

Табл. 1. Ботанічна складова локацій маршруту "Таємниці Звіринецького укріплення" /
Botanical component of the locations of the route named Mysteries of the Zvirynets Fortification
Кількість
Назва збережених
Назва сучасної
гібриди форми
види
елементів укріплення
колекційно-експозиційної ділянки
(species) (nothotaxa) (form)

1

Контрміні галереї

2

Гласис перед Південним люнетом

3

Равелін
Південно-західна частина
Видубицького напівбастіон
Північно-східна частина
Видубицького напівбастіону

4
5

(Kom.) Kitam.; Juniperus × pfitzeriana (Späth) P. A. Schmidt; Juniperus pseudosabina Fisch. & C. A. Mey; Abies
concolor (Gordon) Lindl. ex Hildebr., Larix decidua Mill.

"Сад Ароматів"
"Декоративні представники родини
Cornaceae"
"Гірський сад "

45
10

1

2
3

сорти,
культи вари
(sort, cultivar)
33
26

94

-

11

40

"Трояндовий струмок"

3

-

5

26

Південно-західна частина сучасної
території "Голонасінні"
Північно-східна частина ділянки
"Голонасінні"

66

5

62

-

6

Горнверк

7
8

Печерський бастіон
Повний бастіон

"Березовий гай"

45

4

5

-

Великий бастіон

"Культурної флори"
"Квітнико-декоративних рослин"
"Топіарного мистецтва"
Західна частина ділянки "Сад Троянд"

936
922
17
26

42
10
-

436
37

356
4192
20
530

9

11

Рис. 1. Макет розробленого інформаційно-презентаційного стенду локації № 1 Контрміні галереї Звіринецького укріплення /
Layout of the developed information and presentation board of location N 1 of the counter-mine galleries of Zvirinets fortification

Найбільша площа збережених фортифікаційних елементів Печерського та Повного бастіонів Звіринецького укріплення, що становлять 0,67 га, розташована на
ділянці "Березовий гай". Колекційно-експозиційна ділянка "Березовий гай" представлена здебільшого видами родин Betulaceae S. F. Gray, Berberiaceae Torr et
Gray та Caprifoliaceae A. L. Jussien. На маршруті репрезентовані Betula lenta L., Betula daurica, Betula schmidtii
Regel, Berberis thunbergii DC., Corylus colurna L.
68
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На жаль, елементи Великого бастіону не збереглися.
На його місці розташовані сучасні колекції відділу
"Культурної флори", яка нараховує понад 1861 таксон
рослин (переважно з родин Amaranthaceae Juss., Asteraceae, Brassicaceae Burnett, Cyperaceae Juss., Phytolaccaceae R. Br., Polygonaceae Juss., Ranunculaceae Juss.,
Hypericaceae Juss., Rutaceae Juss., Lamiaceae Lindl. та
ін.) та відділу "Квітниково-декоративних рослин" представлені 5180 таксонами. Також на місці Великого бастіону розташовано колекційно-експозиційну ділянку
Scientific Bulletin of UNFU, 2021, vol. 31, no 4

"Топіарного мистецтва", яка презентує стрижені форми
з використанням видів і форм Ligustrum vulgare L., Thuja oсcidentalis L., Taxus baccata L., Buxus sempervirens L., Carpinus betulus L. та ін.
Для забезпечення дотримання вимог режиму охорони і збереження природного середовища на території
розташування пам'ятки та обмеження негативних впливів антропогенного навантаження під час її відвідуван-

ня, створено умови запобігання перебуванню відвідувачів за межами наявних у ботанічному саду стежок з асфальтовим покриттям та покриттям з ґрунтовою відсипкою. Для цього траєкторію маршруту, що повторює контури укріплення, розроблено з використанням наявної
дорожньо-стежкової мережі (табл. 2). За маршрутом встановлено необхідні знаки єдиного зразка для територій
та об'єктів природно-заповідного фонду України [19].

Табл. 2. Дорожньо-стежкова мережа за маршрутом "Таємниці Звіринецького укріплення" /
Road network on the route named Mysteries of the Zvirynets Fortification
Частина маршруту
Покриття дорожньо-стежкової Стан дорожньо-стежкової
Протяжність, м
Тривалість, хв
між локаціями
мережі
мережі
1-2
85
2
ґрунтове з відсипкою
Добрий
2-3
263
6
асфальт
Добрий
3-4
242
5
асфальт
Добрий
4-5
430
11-12
асфальт
Задовільний
5-6
353
8
асфальт
Задовільний
6-7
530
12
асфальт
Добрий
7-8
372
8
асфальт
Задовільний
8-9
440
10
асфальт
Задовільний
Всього
2715
62
-

Обговорення результатів дослідження. У процесі
дослідження проаналізовано літературні джерела, обстежено збережені елементи укріплення, виявлено потенційні можливості репрезентації маловідомої історико-культурної пам'ятки національного значення "Звіринецьке укріплення київської фортеці 1810 р." на території об'єкта природно-заповідного фонду (ПЗФ) України
– Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка
НАНУ.
Розроблено еколого-історичний маршрут, що репрезентує дев'ять атрактивних збережених елементів пам'ятки Звіринецького укріплення, 10 колекційно-експозиційних ділянок ботанічного саду (представлено близько 50 таксонів рослин). Протяжність маршруту становить близько 3 км, який відвідувачі долають пішком за
одну годину.
Траєкторія еколого-історичного маршруту з використанням наявної дорожньо-стежкової мережі повторює контури унікального укріплення, відповідає вимогам охорони та збереження територій об'єктів ПЗФ України. Стан покриття доріжок дає можливість використання маршруту відвідувачами з дітьми та людям з
особливими потребами.
Маршрут оснащений сучасними інформаційними стендами, що дає змогу відвідувачам самостійно ознайомитися (без супроводу екскурсовода) з історією пам'ятки
та експозиційними ділянками НБС.

Висновки / Conclusions
Вперше зібрано та адаптовано для широкого загалу
наукову інформацію щодо пам'ятки культурної спадщини "Звіринецьке укріплення Київської фортеці 1810 р.",
розташованої на території НБС, із застосуванням інноваційно-інформаційних технологій (ГІС та QR – кодування). Розроблено еколого-історичний маршрут "Таємниці Звіринецького укріплення", що репрезентує збережені елементи укріплення та колекційно-експозиційні
ділянки території Національного ботанічного саду імені
М. М. Гришка НАН України, який сприятиме збереженню
культурної спадщини, охороні природи і об'єктів ПЗФ.
Розроблення заходів із репрезентації історико-культурної пам'ятки "Звіринецьке укріплення Київської
фортеці 1810 р." можна використати для популяризації
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та репрезентації інших пам'яток історико-культурної
спадщини на території НБС та подібних територіях
ПЗФУ зокрема.
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V. F. Pylypchuk, R. V. Boiko
M. M. Gryshko National Botanical Garden, NAS Ukraine, Kyiv, Ukraine

MYSTERIES OF THE ZVIRYNETS FORTIFICATIONS MONUMENT ON THE TERRITORY
OF THE M. M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL GARDEN OF THE NATIONAL
ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE
One of the modern scientific directions of M. M. Gryshko National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of
Ukraine is a theoretical background and practical implementation of measures to promote and represent monuments of historical and
cultural heritage in the territories of the Nature Reserve Fund of Ukraine. In accordance with the legal requirements for the regime of
protection and preservation of the natural environment, such measures have their own characteristics. There is a monument of urban
planning of national importance Zvirynets Fortification of the Kyiv Fortress of 1810 in the territory of the botanical garden. The monument has significant historical and cultural value. Today it remains one of the little-known historical and fortification objects of
Ukraine for a large number of people. Therefore we conducted the research, using descriptive and comparative methods in 20182021in the territory of the Botanical Garden. The most optimal measure of historical and cultural monuments representation in nature
reserves is the creation of historical and ecological excursion routes equipped with special information stands. Given that the route
runs through the botanical garden, it is an important combination of historical data about the monument with information about plants
and collection exhibition areas. The study identified the most attractive survive elements of the fortification, which are correlated
with the present landscapes of the collection and exhibition areas. The features of the setting elements on the territory of the expositions with the attachments were analyzed. Information and the graphic component of the route are prepared. According to the regime
of use of the botanical garden territory, the trajectory of the route with a length of more than 3 kilometers was developed using the
existing road network, it repeats the contours of the unique fortification. This route is laid through the collection and exhibition areas
such as Garden of Fragrances, Mountain Garden, Rose Stream, Gymnosperms, and Birch Grove, where more than 50 plant taxes are
presented. As a result of the research, scientific data was collected and adapted for the general public for the first time. The information contains the data about the little-known historical and cultural monument Zvirynets Fortification of the Kyiv Fortress of 1810 located on the territory of M. M. Gryshko National Botanical Garden, NAS of Ukraine. The advantages of this study are the practical
experience that can be used as a perspective for the promotion and representation of historical and cultural heritage in the reserves
and botanical gardens, upholding the legal requirements for the regime of protection and preservation of the natural environment.
Keywords: cultural heritage; ecological and historical route; collection and exhibition areas of NBG; the territory of the reserve
fund; fortification elements of the defence walls.
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