
«Ad foutes» — казали у давнину, коли прагнули 
збагнути світ і себе у ньому. Пошуки своїх вито-
ків є своєрідним кодом ідентифікації української 
сторінки історії у ландшафті високої світової 
долі, а дорога до тих джерел є визначеністю «бути 
у світовій цивілізації». Писана світова історія є, 
передусім, історією міської людини. Догородянська 
сторінка теперішнього Конотопа писалася сотні 
і сотні літ. Тут приборкували дикий вогонь, сіяли 
жито, міцно тримали мечі, любили хліборобських 
богів. Тут твердо стояли на рубежах між Краї-
ною і Степом. Такою нам бачиться доля пращурів 
майбутнього Конотопа.
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Іграшки-свистунці. ХVII-XVIII ст.  
(знайдені під час досліджень на Германівському городищі)

Горщик. ХVII-XVIII ст. (знайдений під час розкопок  
на території Конотопської фортеці)

Місто Конотоп розташоване в Середньому 
Посейм’ї, яке є природною межею між двома фізи-
ко-географічними зонами — Лісостепом і Поліссям. 
Саме тут упродовж тисячоліть відбувалися постійні 
контакти між представниками двох різних систем 
господарювання: скотарями-кочовиками та осілим 
населенням — землеробами. 

Найдавніші сліди перебування людини на тери-
торії сучасного Конотопа належать до доби ново-
го кам’яного віку — неоліту, який називають 
революційною епохою в історії людства. В цей 
час з’являється кераміка — глиняний випалений 
посуд, людина здійснює низку технічних відкрит-
тів, виникають скотарство та рільництво, відбува-
ється одомашнення майже всіх теперішніх свій-
ських тварин. 

На території міста відкрито поселення, яке належа-
ло носіям неолітичної культури ямково-гребінцевої 
кераміки (друга половина ІV-ІІІ тис. до н.е.). Розта-
шоване воно на мисі другої надзаплавної тераси пра-
вого берега річки Єзуч уздовж вулиці Конотопських 
партизанів (територія ЗОШ №7). Основним у госпо-
дарстві носіїв цієї культури були рибальство й мис-
ливство, також зароджувалося землеробство та ско-
тарство. Характерною рисою культури стало виго-
товлення гостро- та круглодонного ліпного посуду, 
прикрашеного ямково-гребінцевим орнаментом. 

Наступні періоди в історії людства пов’язані з 
відкриттям металу — доба бронзи (ІІ тис. до н.е. — 
VІІ ст. до н.е.), ранній залізний вік (І тис. до н.е. — 
початок І тис. н.е.), розселенням східних слов’ян.

На території нашого краю розширюється геогра-
фія поселень, які за доби бронзи і раннього залізно-
го віку схожі за своїм розташуванням на неолітичні. 
Вода, ліс, тепло — все це було потрібно для забезпе-
чення життя. Мисливство і рибальство, перехід від 
привласнюючого способу ведення господарства до  
відтворювального — виникнення і розвиток земле-
робства та скотарства — ось, у цілому, основні аспек-
ти життя наших пращурів у цей період.

В археологічному плані ці періоди історії краю є 
найменш дослідженими. Археологічний матеріал, 
зібраний під час розвідок, представлений фрагмен-
тами ліпного посуду, невеликою кількістю знарядь 
праці з кременю та бронзи.

До перших слов’янських пам’яток (V-ІХ століт-
тя), знайдених на території Конотопа, належать 

невеликі відкриті поселення, розміщені на схи-
лах надзаплавних терас річки Єзуч у районі Загре-
белля на вулиці Конотопських партизанів (терито-
рія ЗОШ  №7) та на вулиці Інтернатній (територія 
загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ст. санатор-
ного типу №1). 

У період становлення та розвитку східно слов’янської 
держави — Київської Русі, територіясучасного Коно-
топа входила до складу Чернігово-Сіверського кня-
зівства. На сьогодні не викликає сумніву той факт, 
що вже в ХІ-ХІІІ століттях територія сучасного міс-
та була досить густо заселеною. У 1997-1998 роках у 
районі вулиць Красногірської, Соборної, Ярмаркової 
Сумською археологічною експедицією було відкрите 
та досліджувалось давньоруське поселення ХІІ-ХІV 
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Залишки давньоруського поселення (городища) ХІІ-ХІІІ ст. на нинішніх вулицях Соборній та Ярмарковій

століть. У 2005 році на правому березі Єзуча, на вули-
ці Конотопських партизанів (територія ЗОШ №7), 
відкрито залишки Германівського городища, тери-
торія якого була заселена в давньоруський час, а в 
2008 році на вулиці Інтернатній (територія загально-
освітньої школи-інтернату І-ІІ ст. санаторного типу 
№1) та на південно-західній околиці села Раки в 
ході охоронних археологічних досліджень Сумською 
археологічною експедицією було відкрито ще два 
поселення давньоруського часу. 

Матеріали досліджень з території Германівсько-
го городища представлені фрагментами гончарного 
посуду ХІ-ХІІІ століть, ножами, шиферними прясли-
цями та кількома ґудзиками, виточеними з кістки.

Найбільший відсоток зібраного на Герма-
нівському городищі матеріалу належить до 

ХVII-XVIII століть. Велика кількість кераміки цьо-
го часу представлена розмаїттям форм різного гон-
чарного посуду — горщиків, глечиків, баклажок, 
тарілок, мисок, мисок-кришок та пічного кахлю. 
Вироби з глини репрезентовані значною кількіс-
тю ужитково-декоративної кераміки — оригіналь-
ні підсвічники з тарільчатою ніжкою та фігурним 
корпусом, зооморфні іграшки-свистунці у вигляді 
коників, бичків, качок, гральні шашки, виточені зі 
стінок посудин та кахлю, різні за розміром глиняні 
шахові фігурки.

Велику групу знахідок складають скляні виро-
би — фрагменти віконного скла (віконниць), гут-
ного скляного посуду — фрагменти чарок, кухлів,  
пляшок, слоїків.

Металевих речей на городищі знайдено кілька 
десятків, серед них 10 ножів, замок від кременевої 
рушниці, підківки до каблуків чоловічого та жіно-
чого взуття, ключі від замків і замки, дверні заще-
пи та засови, рибальські гачки, оковки й вушка від 
відер та інше. 

На території городища знайдено поховання жін-
ки. Оскільки поховальний інвентар повністю відсут-
ній, встановити час захоронення досить складно. 

Перша тимчасова стоянка мисливців та рибалок 
на Германівському городищі, вірогідно, з’явилася 
ще за часів неоліту, яких приваблювало вдале розта-
шування мису серед багатої на здобич заплави річ-
ки Єзуч. Наступний період представлений відкри-
тими поселеннями носіїв колочинської (V-VII ст.) 
та роменської (ІХ-ХІ ст.) археологічних культур. 

У ХІ-ХІІІ століттях на цій ділянці берега Єзуча 
з’являється городище. Пізніше, у XVII-XVIII століт-
тях, на місці колишнього давньоруського городи-
ща виникає один із козацьких хуторів, які почали 
з’являтися на правому березі  Єзуча з XVII століття 
(Кандибів, Лизогубів, ін.), утворивши в ХІХ столітті 
«предместье Загребелье», а згодом і сучасне Загре-
белля — один з найдавніших та найбільших районів 
міста Конотопа.

У фондах Конотопського краєзнавчого музею 
зберігаються кілька зразків холодної зброї княжої 
доби: дві сокири (ХІІ ст.) та меч (Х-ХІІ ст.). 

Однією з найнебезпечніших ділянок у системі 
оборони давньоруської держави, що межувала зі 
Степом, була територія Сіверської землі. Саме тут 
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Фрагмент шаблі, знайдений на території Конотопської фортеці  
Фрагмент глиняного підсвічника. ХVII-XVIII ст. Розкопки 1997 р. 
Голова керамічної фігурки чоловіка. Конотоп, розкопки 1997 р.

стояли міста північного вузла могутньої Посульської 
лінії оборони (Вир — сучасне м. Білопілля, Попаш, 
В’яхань, Зартий, Глібль — поблизу села Шевченко-
ве Конотопського району), яка в Х-ХІІІ століттях на 
південному сході відділяла давньоруські поселення 
від степовиків. Комплекс давньоруських поселень 
та городищ, розташований на берегах Єзуча, цілком 
ймовірно, відігравав певну роль в обороні південно-
східних кордонів давньоруської держави. 

У період розквіту Київської Русі — ХІІ-ХІІІ сто-
ліття — існувало в десятки разів більше населених 
пунктів, ніж фіксують літописи. Ці селища та горо-
дища досліджуються археологами, але їхні колишні 
назви, очевидно, ніколи не відкриються для нас.

Протягом десятиліть багатьох дослідни-
ків історії Конотопа цікавило питання про час 

заснування міста та походження його назви. 
Були спроби віднайти згадки про Конотоп у 
писемних джерелах давньоруського часу, литов-
сько-польської доби. У 1985 році в Головному 
Архіві Давніх Актів (м. Варшава, Польща) був 
знайдений документ, у якому, в контексті опису 
Чернігівського стану під час передачі в жовтні 
1634 року частини його земель у володіння одно-
му з польських канцлерів, була згадка і про міс-
то Конотоп. Наведемо частину перекладу тексту: 
«…Владислав IV — король польський… надав 
Миколаєві Цетисову і його чоловічим потомкам 
Конотоп, Городище, Єзуч у межах Чернігівсько-
гоства Сіверського на ленних (васальних) пра-
вах». Зараз цей документ відомий дослідникам 

як писемне джерело, де вперше зустрічається 
назва міста Конотоп. 

Але яку ж назву могло мати поселення, що існува-
ло на території сучасного Конотопа в давньоруський 
час? На думку О. Євтушенка, підказка є у вже згаду-
ваному вище польському документі 1634 року, а саме 
у назві місцевості, яка згадується в ньому. Існує ще 
один переклад цього документа, зроблений та опу-
блікований П. Кулаковським у його праці «Черніго-
во-Сіверщина у складі Речі Посполитої (1618-1648)». 
Звернімо увагу на частину цього перекладу, де йдеться 
про визначення місцевості, переданої у володіння 
Миколаю Цетисову (у варіанті П. Кулаковського — 
Миколаю Цебишу): «… Конотоп, городище Язу-
че». Тобто, в жовтні 1634 року переданими у воло-
діння канцлеру місцевостями були не «… Конотоп, 

Городище, Єзуч», як ми читаємо в першому варіанті 
перекладу. Очевидно, під час перекладу могла бути 
допущена пунктуаційна помилка, яка призвела до 
фактичної, оскільки є не зрозумілим, що таке Горо-
дище (було б зазначено яке саме — старе, пусте і т.д.) 
і що таке Єзуч (річка, урочище, місцевість і т.д.), бо 
річка, як водна артерія, не могла бути переданою у 
володіння? Ймовірно, слід читати «… Конотоп (та) 
городище Язуче …», де Конотоп виступає як місто 
окремо й городище (залишки з фортифікаційними 
спорудами) населеного пункту, який міг колись тут 
існувати (можливо, на протилежному березі річ-
ки) під назвою Язуче (Язучий), і назва його цілком 
могла бути відомою мешканцям цієї місцевості ще в 
першій половині XVII століття.
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Козацькі люльки. ХVII-XVIII ст.  
Із фондів Конотопського краєзнавчого музею

Індивідуальні знахідки: бронзова пряжка, шиферне пряслице, 
ручка амфори, залізні ножі. Конотоп, розкопки 1997 р.

Залишки Германівського городища Х-ХІІІ ст. на нинішній вулиці Конотопських партизанів



22

Після Деулінського перемир’я 1618 року, укладе-
ного між Московською державою та Річчю Поспо-
литою, частина території Середнього Посейм’я, 
в тому числі і сучасної Конотопщини, відійшли 
під владу останньої. Саме на цих землях з кінця 
20-х — початку 30-х років XVII століття польський 
уряд розпочинає реалізовувати політику «заселен-
ня» польськими «осадчими» земель, спустошених 
після монголо-татарської навали та Смоленської 
війни, щоб освоїти ці землі, відродивши колись 
існуючі або заснувавши нові населені пункти. Саме 
таким населеним пунктом, що колись існував, і міг 
бути Язучий. Походження власної назви населено-
го пункту — Язуче (Язучий), — швидше за все, слід 
пов’язувати з гідронімом Єзуч, який, у свою чергу, 
походить від єзів (давньослов’янська назва) — заго-
родок на річці для ловлі риби.

Навколо Конотопа власні назви деяких населе-
них пунктів та місцевостей досі зберігають корені 
давньослов’янських слів — тор (пов’язане з торгом, 
торгівлею), лаз (лоз, лос, лас, лєс — у значенні — 
перелаз, брід, переправа), пут (вказує на наявність 
дороги, шляху, магістралі). Справа в тому, що на 
цій території не відбувалося такого масового пере-
селення населення, як на інших землях Лівобе-
режної України — цієї місцевості майже не торкну-
лася експансія Литви та Польщі — вона ще й досі 
зберігає багато стародавніх топонімів, дромоні-
мів та гідронімів, поява більшості яких пов’язана з 
давньослов’янським та давньоруським часом. Архе-
олог та дослідник стародавніх шляхів В. Звагель-
ський на території сучасної Конотопщини виділяє 
декілька топонімів, дромонімів та гідронімів, похо-
дження яких пов’язане з середньовічними шляхами. 
Їх назви використовувалися в давньослов’янський 
та давньоруський часи, частина з них дійшла до 
сьогоднішнього дня або у первинній формі, або у 
трансформованому вигляді. Так, наприклад, на річ-
ці Куколка у XVII столітті існувало урочище Пере-
лазка, а неподалік розташоване село Торговиця 
(волость Торговиця відома з XV століття). До того 
ж ця місцевість є найбільш вузьким місцем, сухо-
долом-межиріччям басейнів річок Сейм та Сула, а 
верхів’я їхніх притоків — річки Куколка та Ромен — 
починаються в одній низовині, де розташована низ-
ка археологічних пам’яток різних культур. Зокрема, 
городище давньоруського літописного міста Глібль 
(поблизу с. Шевченкове Конотопського району). 
Неподалік знаходився хутір Путивець, котрий існу-
вав ще в першій половині ХХ століття. До речі, річка 
Єзуч із розташованими на її берегах давньоруськи-
ми городищами та поселеннями, протікає тим же 
самим суходолом. Поруч із селом В’язовим є урочи-
ща Мостище, Лєскове болото, Розпуття, а ближче до 
села Бочечки — Лозово та Лозевка, Путянський ліс 
та Путянський шлях.

На території сучасного Конотопа зустрічається топо-
нім, походження якого пов’язане з давньослов’янським 
часом — назва однієї із сучасних вулиць міста — Крас-
ногірська. Помилково походження назви цієї вули-
ці пов’язують із революційними подіями початку 
ХХ століття.  Згадка про вулицю Красногірську впер-
ше зустрічається в описі Конотопа 1782 року: «Улица 
з главного Батуринского тракту от брамы идучая к 
Поповке зовемая Красногорка». Також в описі міста 
Конотопа, який вміщений в «Топографическом опи-
сании Малороссийской губернии 1798-1800 гг.», є 
згадка про одну з частин його передмістя під назвою 
«Красногорская»: «Предместье (Конотопа) разделя-
ется на пять частей: первая Меская, вторая Волкого-
новская, третья Дражчовская, четвертая Красногор-
ская и пятая Загребельская…».

Походження назви «Красногорка» або «Крас-
ногорская», ймовірно, слід пов’язувати з власною 
назвою «Красная Горка» — так в давньослов’янський 
та давньоруський часи називались особливі, куль-
тові місця, які слугували нашим предкам місцем 
збору під час поклоніння тодішнім божествам, про-
ведення язичницьких обрядів і вважалися священ-
ними. Для таких місць, як правило, обиралися най-
більш високі частини берегів річок, миси, окремо 
розташовані природні підвищення в заплаві річ-
ки. Вулиця Красногірська, від самого свого початку 
(вул. Леніна) і до кінця (вул. Братів Радченків), про-
лягає серед надзаплавних терас, з їхніми мисами та 
ярами лівого берега Єзуча. Особливо це помітно в 
місці її перетину з вулицею Т. Шевченка. На почат-
ку вулиці Красногірської розташоване давньоруське 
поселення ХІІ-ХІІІ століть.

У XVIII столітті на території Конотопа (район Загре-
белля) існувала річечка, походження назви якої також 
може бути пов’язане з давньослов’янським часом — 
річка Красна (права притока р. Єзуч). Згідно з пла-
ном міста 1784 року річка Красна з північної сторони 
омиває мис, на території якого в 2008 році було від-
крито давньоруське поселення. У свою чергу, Герма-
нівське городище розташоване на одному зі стародав-
ніх середньовічних шляхів — Путивльському (уперше 
згадується в документах XVIII ст.), назву якого можна 
почути ще й зараз від жителів Загребелля.

Давньоруські поселення на території сучасно-
го Конотопа припинили своє існування в середині 
ХІІІ століття, як і більшість населених пунктів Чер-
нігово-Сіверської землі, котрих не оминула монго-
ло-татарська навала: вони були вщент зруйновані 
завойовниками. Довгий час за землі Сіверщини буде 
точитися боротьба між Московською державою та 
Річчю Посполитою. Життя в цьому краї почне зано-
во відроджуватися лише у першій половині XVII сто-
ліття. На початку 1630-х років виникне середньовіч-
на фортеця, яка дасть назву майбутньому місту — 
Конотоп.



Конотоп у козацьку добу історії України — Геть-
манщини гідно закарбував своє наймення у книзі 
буття нашого народу. У народних піснях козацького 
люду співалося про чотири шляхи як про місця діян-
ня: одна дорога – в Землю Волоську, друга — в Мос-
ковську, третя — в Німецьку, а остання — в Турець-
ку. Тут, на берегах Сейму і Єзуча, на помежів’ї двох 
держав і двох світоглядів, у постійній напрузі і небез-
пеці, також виважувалася доля козацького народу. 
Конотоп тих віків, місто молоде і завзяте, плекав 
волю і беріг дороги, які з усіх світів вертали земляків 
додому. А вдома — правічні святині: Бог у серці, хліб 
на столі і мова батьків на вустах. Конотоп ставав, 
щоб «любити… правду і весь світ обняти».
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Богдан Хмельницький – гетьман Війська Запорозького. Голова 
козацької держави в Наддніпрянській Україні (1648-1657 рр.)

Ніжинський полковник Григорій Гуляницький —  
керівник оборони фортеці Конотоп у 1659 р.

До сьогоднішнього дня немає єдиної думки про час 
заснування нашого міста. Донедавна роком заснуван-
ня Конотопа вважався 1637 рік. Проте багато свідчень 
спростовують цю думку. А. Романовський стверджує, 
що місцевість довкола Конотопа, спустошена Бати-
єм, була майже безлюдною до ХVI століття, а безпо-
середньо місто заснував польський вихідець Подкос у 
1633 році. О. Іринін вважає, що близько 1635 року на 
місці сучасного Конотопа була побудована садиба і 
названа Новоселицею, а Ф. Гумілевський стверджує, 
що фортеця Конотоп була побудована у 1630 році.

Найбільш вірогідною здається думка Івана Лисого. За 
його гіпотезою (підтвердженою польськими архівами), 
Конотоп був пожалуваний королем Владиславом IV 
16 жовтня 1634 року одному з козацьких старшин 
Миколаєві Цетисову у спадкове довічне володіння.

Уже в 1647 році Конотопщина опинилася в руках 
Оссолінського, який доручив старостувати в Конотопі 
шляхтичеві Станіславу Сосновському.

Місцевість, розташована між Конотопом і села-
ми В’язовим, Попівкою, Соснівкою, Шевченковим 
і Сім’янівкою, в першій чверті ХVII cтоліття була не 
заселена і лежала пусткою. Перших поселенців при-
вабило Липецьке бортництво або Липиці (сучас-
на територія села Підлипного), яке, судячи з того, 
що московсько-польський кордон знаходився біля 
Куколчої улоговини, було розташоване в межах Мос-
ковської держави.

Що ж до кордону між Москвою і Польщею по пів-
денно-східній окраїні останньої, то довгий час це було 
спірне питання. В 1637, 1638 та 1642 роках відбулися 

безрезультатні з’їзди послів у Куколчій улоговині 
поблизу Гирявки (нині — село Шевченкове). Причи-
ною цього стало те, що 2 листопада 1635 року поль-
ські та московські комісари «межуя спорные и поля-
ками заселенные места путивльского уезда и, отведя 
рубеж Езуч-рекою польские старожилы вверх Коно-
топа, а московские вверх Куколчим логом за горо-
дище Пустую Торговицу и на самборские верхи до 
муравского шляху, не могли обойтись без взаимных 
споров». Суперечка була вирішена в 1647 році, коли 
був визначений кордон Замятнею Леотьєвим і Ада-
мом Киселем.

Села Духанівка, Козацьке, Бочечки належали до 
Путивльського повіту. Хижки — це село майже поряд 
з Духанівкою — було в підпорядкуванні у поляків, 
потім лінія кордону пройшла по селах Прилужжя, 

Жолдаки, Бочечки, які належали до Московської 
території, а Сахни були вже в іншій державі.

У червні 1648 року край був визволений від поляків, 
а коли Україна була поділена Хмельницьким на пол-
ки, то Конотоп став центром Конотопської сотні, яка 
входила до складу Ніжинського полку.

Під час перебування в Києві у кінці 1648 року 
Єрусалимського патріарха Паїсія, який їхав до 
Москви, Богдан Хмельницький доручив полковни-
ку С. Мужиловському супроводжувати патріарха, а, 
будучи в Москві, просити у царя допомоги у боротьбі 
проти Польщі.

26 червня 1649 року, повертаючись із Москви, 
С. Мужиловський з патріархом Паїсієм прибули до 
Путивля. Наступного дня Мужиловський виїхав до 
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Конотопське укріплення XVII ст. Художник В. Шерстюк

Конотопа, а Паїсій послав туди ж двох своїх людей, 
щоб довідатись, чи безпечна дорога. Незабаром з 
Конотопа приїхав козак і повідомив, що конотоп-
ський сотник має наказ Хмельницького, щоб патріар-
ха «принять в Конотоп с честью» і що провідники та 
підводи для дальшої поїздки патріарха вже готові.

Третього липня Паїсій виїхав з Путивля, його супро-
воджував козацький голова М. Булгаков і 30  козаків. 
На відстані 5 верст від Конотопа патріарха зустрів 
сотник з п’ятистами кінними воїнами, а під самим 
містом його зустріло духовенство з іконами. З Коно-
топа патріарх вирушив до Києва.

Після перемог Богдана Хмельницького в 1648 році 
над поляками в Україну був відряджений москов-
ський посол Г. Унковський. 31 березня 1649 року 
він прибув до Путивля. Другого квітня 1649 року 

в супроводі 40 путивльських козаків Унковський 
під’їхав до Конотопа. За п’ять верст від міста посоль-
ство зустрів сотник І. Рибальченко з отаманом 
С. Пивоваровим, писарем Семеном і сотнею кінних 
козаків. Г. Унковського і його людей прийняли «со 
всякой честью, — говориться у звіті посла, — а у горо-
да стояли пешие люди по обе стороны с ружьем, а как 
вошли в город, и в городе стреляли ис пушек».

Після поразки Б. Хмельницького під Берестечком 
та підписання Білоцерківського договору 1651 року 
шляхта одержала право повертатись у свої маєтності. 
Це призвело до переселення значної частини укра-
їнців на територію Московської держави. Як тільки 
шляхетське військо наблизилося до міста, конотоп-
ці разом із жителями сусідніх містечок прийшли в 

Путивль і звернулись до властей з проханням вла-
штувати їх по річках Сулі та Пслу.

У квітні 1652 року, намагаючись не допустити походу 
козацького війська в Молдавію, польський уряд почи-
нає підтягувати війська на Лівобережну Україну. Поль-
ські жовніри у цей час окупували Конотоп. За свідчен-
ням літописця, «поляки в город пришли ротами».

Окупація тривала доти доки польські війська у кінці 
травня 1652 року зазнали нищівної поразки під Бато-
гом. Польський шляхтич Доморацький, утікаючи з 
Прилук, вирішив заховатися в Конотопі. Але за нака-
зом прилуцького полковника Якима Сомкa, Домо-
рацького наздогнав Яско-Воронко з козаками і біля 
села Підлипного «голови їм повідрубував».

У цей час у Конотопі спалахнуло повстання, 
під час якого козаками був убитий польський 

староста Станіслав Сосновський. Ф. Гумілевський, 
розповідаючи про цю подію, всіляко очорнює дії 
козаків, наголошуючи на їхній жорстокості — ста-
росту було кинуто в колодязь разом з дружиною і 
п’ятьма дітьми.

На думку Ф. Гумілевського це сталося тому, 
що у 1638 році Сосновський пограбував мона-
хинь Ладинського монастиря. Іншої думки Іван 
Лисий. Він вважає, що старосту стратили за 
спробу здати місто жовнірам Доморацького. Але 
хоч би як там було, у багатьох джерелах зустріча-
ються згадки про «Конотопське диво». Коли на 
свято Трійці вбитих повкидали у колодязь гли-
биною десять сажнів (близько 21,3 метра), тіла 
лежали там до свята Воздвиження. У той день 
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Гетьман Іван Виговський.  
У 1659 році розбив під Конотопом московські війська.

Козацька ікона Покрови Пресвятої Богородиці.  
Копія ХІХ ст. Із фондів Конотопського краєзнавчого музею

реке Конотопи и по той реке, около того дворового 
острога к тому ж земленому валу сделан отводной 
стоячий острог к воде — как в осадное время по воду 
ходить. Да меж того земленого города и дворового 
острога сделаны ворота проезжие и через рвы сде-
лан был мост. А в том земленом городе и в панском 
дворе жилых дворов нет, только стоят в том дворе 
панские хоромы». 

Після смерті Богдана Хмельницького гетьманом 
Війська Запорозького стає Іван Виговський. Як 
відомо, після підписання Виговським Гадяцької 
угоди, однією з умов якої було розірвання союзу з 
Москвою, цар Олексій Михайлович наказав армії 
під командуванням О. Трубецького розпочати 
боротьбу зі «зрадником». Прибувши до Путивля, 

четверо проезжие ворота; на воротах и по острогу 
башен нет. Около того острогу с двух сторон сделан 
ров к реке Конотопи.

В том остроге поставлены две церкви деревян-
ные… да в том же остроге, на площади, стоят на 
станке на колесах 4 пищали железные чугунные; 
да подле того города с трех сторон к реке Коното-
пи сделан вал земляной, а подле того городово-
го валу, сделан ров до реки Конотопи; … да в том 
земляном городе сделаны панской двор над рекой 
Конотопью; около того двора сделана осыпь земля-
ная, на осыпи огорожено стоячим острогом… Около 
того острога, подле земляные осыпи, сделан ров с 
трех сторон, а с четвертые стороны подле того ост-
рогу, над речкой Конотопью рва нет, что подле тое 
реки, под стеною гора. Да от земленого ж валу к 

Після Переяславської ради населення Конотоп-
щини, як і всієї України, почали приводити до при-
сяги на вірність московському царю. Присягу склали 
у Конотопі: сотник, писар, осавул, хорунжий, шлях-
тич, три земських старости, 14 козацьких отаманів, 
615 козаків, 513 міщан — усього 1151 чоловік.

Усього ж у Конотопській сотні в 1654 році кількість 
населення складала 6900 чоловік. З них 3400 (49%) 
проживали у місті, а 3500 (51%) — у селах. У складі 
сотні було місто й троє сіл. 

Зберігся опис міста, зроблений у 1654 році мос-
ковськими перепищиками: «г. Конотоп стоит на 
реке Конотопи. Около посаду к реке Конотопи сде-
лана сыпь земляная, на осыпи огорожено остро-
гом дубовыми бревнами; меж того острога сделаны 

невідомою силою колодязь наповнився водою, 
яка підняла тіла вбитих на поверхню. Як тіль-
ки їх вийняли звідти, рівень води почав швидко 
спадати і незабаром досяг звичної норми. Все це 
діялось у присутності багатьох людей, які назва-
ли це дивом. А вбитих поховали поблизу коло-
дязя.

Наше місто стало також і свідком візиту в Укра-
їну Великого московського посольства на чолі з 
В. Бутурліним. На зворотному шляху з Переясла-
ва московські посли їхали через Конотоп. Третьо-
го лютого 1654 року за три версти від міста посоль-
ство зустрів конотопський сотник із сотнею козаків 
і прапором. Біля міських воріт послів зустрічали 
міщани з хлібом і сіллю. Переночувавши в Коното-
пі, 4 лютого посольство вирушило до Путивля.
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Карта Конотопської битви. Склав конотопський краєзнавець Лисий Іван Андрійович

розлилася річка, яку загатили козаки І. Виговського, 
котрі до того ж ще й зруйнували міст.

Болотиста місцевість одразу ж поставила війська 
С. Пожарського у тяжке становище. Ординці, від-
правлені Виговським у засідку в урочище Пусту 
Торговицю (поблизу села Саранівки), вдарили по 
лівому флангу московських військ, а сам гетьман 
із загонами найманців ударив у тил правого крила 
ворога поблизу села Шаповалівки.

Ці удари спричинили катастрофічну поразку мос-
ковських військ. Кількість загиблих у даних різних 
дослідників коливається від 20 до 50 тисяч, а кіль-
кість полонених сягала 5 тисяч. У руках перемож-
ців опинилася велика кількість трофеїв, серед них 
великий прапор війська, барабани та інші бойові 

Зрозумівши, що міста йому штурмом не взяти, 
О. Трубецькой вирішив узяти місто в облогу. Сімде-
сят днів захисники Конотопа тримали оборону аж 
до підходу військ І. Виговського.

29 червня 1659 року Іван Виговський несподівано 
атакував московські війська, які обложили Коно-
топ, захопив багато коней і почав відступати, споді-
ваючись завести суперника у болотисту місцевість 
поблизу Соснівки. Це йому вдалося — московські 
воєначальники князі С. Пожарський та С. Львов 
кинулися переслідувати противника.

Московські війська підійшли до річки Куколки і 
вступили в бій з основними силами Виговського. 
Настав момент, коли одна частина війська Пожар-
ського вже була на другому березі річки, а інша тіль-
ки готувалася переправитись. Саме тоді раптово  

Штурм розпочався досить успішно для москов-
ських військ — у деяких місцях їм вдалося вдерти-
ся до міста, але вони були відкинуті й «відступили 
в безпорядке». Штурм тривав п’ять з половиною 
годин. Захисники Конотопа чинили запеклий опір 
царським військам, які зазнали відчутних втрат. 
Усього в полках князів О. М. Трубецького, Г. Г. Ромо-
дановського, Ф. Ф. Куракіна, С. Р. Пожарського і 
С. П. Львова втрати загалом становили: поранених — 
2594, покалічених (від каміння, палиць і катків, які 
козаки кидали зі стіни) — 386, убитих — 514 чоловік. 
Цікаво, що серед причин невдалого штурму дослід-
ники називають «місництво Трубецького з Ромода-
новським», а також зазначають, що «русское войско 
не обладало единодушием в распоряжениях».

ця армія розпочала похід на Київ, шлях до якого 
лежав через Конотоп, у якому отаборився союз-
ник Виговського ніжинський полковник Григорій 
Гуляницький. Облога Конотопа почалася 21 квіт-
ня 1659 року.

Перед штурмом Трубецькой вирішив провести 
потужну артпідготовку. Але «напрасно гремели 
пушки против Конотопа». Укріплення довкола 
міста були настільки міцними, що ядра, які леті-
ли в місто, не завдавали йому істотної шкоди.

28 квітня розпочався штурм Конотопа. В ньому 
брали участь стрільці дев’яти стрілецьких прика-
зів та щонайменше восьми драгунських і чотирьох 
солдатських полків. Загальна кількість царських 
військ, які йшли на штурм, становила близько 
21580 чоловік.
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Печатка міста Конотопа 1698-1699 років.
Печатка конотопського сотника Федора Кандиби.

Права частина триптиха «Оборона Конотопа. 1759 р.». 
Художники В. Борошнєв, Б, Сердюк

через наше місто, звідки його повезли до Путивля і 
далі до столиці.

Був затверджений черговий договір, який увійшов 
в історію під назвою Конотопських статей. Договір 
складався з 10 пунктів і майже повторював Глухів-
ські статті 1669 року, доповнивши їх деякими додат-
ками про обмеження гетьманської влади і про ска-
сування «компанійських полків», на які міг обіпер-
тися гетьман.

Після бурхливих подій середини XVII століття 
(Визвольної війни та Виговщини) в останній третині 
століття на перший план виходить економічний роз-
виток. У цей час активізувалось господарське жит-
тя, поліпшувалось землеробство, ремесло поступо-
во переростало в дрібнотоварне виробництво. 

У багатому на події XVII столітті неможливо оми-
нути увагою і вибори гетьмана Івана Самойловича. 
Вони відбулися в 1672 році в Козацькій Діброві, себ-
то на території сучасного села Козацьке Конотоп-
ського району.

Попередник Самойловича Дем’ян Многогрішний 
походив з бідних козаків, був простою людиною. За 
демократичне походження, а також за те, що геть-
ман відверто висловлював своє негативне ставлен-
ня до московської політики в Україні, його дуже не 
любила старшина. Вночі 13 березня 1672 року гру-
па старшин заарештувала Многогрішного. Його 
звинуватили у зраді й намірах перейти під владу 
Туреччини. Після тортур гетьмана разом із сім’єю 
та найближчими соратниками вислано до Сибіру.  
Пам’ятно те, що шлях опального гетьмана пролягав 

Битва Виговського з московськими військами 
отримала назву Соснівської або Конотопської, мала 
великий резонанс в історії. Крім суто військового 
мистецтва, велике враження справило те, що, за 
словами С. Соловйова: «Цвіт московської кінноти 
… загинув у один момент і ніколи вже після того 
цар московський не був у силі вивести в поле такого 
блискучого війська».

Згадані події викликали, крім інших почуттів, і 
щире співчуття до загиблих. Гетьман І. Брюховець-
кий у 1667 році повідомив царю про свій намір спо-
рудити на спомин полеглих у Соснівській битві храм. 
Церкву було зведено в передмісті Конотопа — Дриж-
чівці. Офіційно вона називалася Вознесенською, а в 
народі за нею утвердилася назва Сорокасвятської.

реліквії, велика кількість гармат. У полон потрапи-
ли князі Ляпунов, Черкаський та Пожарський. Крім 
того, як писав Іван Виговський, «всі полковники, 
ротмістри, капітани або полягли на полі битви, або 
пішли в татарську неволю…»

Події цієї битви змусили О. Трубецького зняти 
облогу Конотопа. Іван Виговський та Григорій Гуля-
ницький, який вивів з міста залишки свого війська, 
вступили в бій з московитами. Бій був дуже жорсто-
кий. Ледь не загинув гетьман, проте козакам вдало-
ся здолати противника. Тільки 4 липня, переправив-
шись через річку Сейм, Трубецькой врятував залиш-
ки своїх військ від остаточного розгрому. Десятого 
липня московський загін прибув до Путивля, все ще 
побоюючись переслідування. Але козаки за річку 
Сейм не пішли.
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Центральна частина триптиха «Оборона Конотопа. 1759 р.» Художники В. Борошнєв, Б. Сердюк

з гетьманським універсалом «повинны ему як до 
воження дров, так до кошенья и прятання сена быти 
послушными». В 1690 році гетьман пожалував Кан-
дибі село Курилівку.

Після смерті Федора його син, конотопський 
сотник Андрій Кандиба, успадкував уже великі 
земельні маєтності, які продовжував збільшувати. 
Крім сільського господарства він займався різним 
підприємництвом і «орендами», тобто брав відкуп 
на продаж у Конотопі горілки, тютюну і дьогтю.

Олександр Лазаревський згадує про Андрія Федо-
ровича Кандибу, який разом з військовими товари-
шами Юрієм Харевичем і Григорієм Костенецьким 
взяли в оренду продаж горілки, тютюну і дьогтю за 
чотири тисячі золотих, з яких дві з половиною тисячі 

Так за даними перепису 1666 року, в Конотопі було 
474 двори, які платили в казну податки. В цих дво-
рах проживали 801 чоловік. Із цих дворів 210 займа-
лися сільським господарством, 60 — торгівлею та 
промислами, 47 — ремеслом, 157 дворів складали 
«молодші люди», тобто підмайстри. У 210 «пахот-
них дворах» налічувалось: 101 кінь, 369 волів, 
71 плуг. Зареєстровано також дві греблі, два млини, 
четверо коліс «хлібомельних». У місті були розви-
нені швецьке, кравецьке, ковальське, гончарне, бон-
дарне та інші ремесла.

Найзаможнішою людиною на Конотопщині в  
останній третині ХVII століття був конотопський 
сотник Федір Кандиба. Заснувавши біля Конотопа 
на вільних грунтах слобідку Кандибівку, він узако-
нив владу над її жителями, які з 1679 року згідно 

троє воріт — на Попівку (Київ), Підлипне (Ромни) та 
Путивль. Конотоп ділився на три частини — Велике 
місто, Мале місто і Панський двір.

Велике місто було розташоване (якщо брати сучас-
ні орієнтири): від школи №4 вулицею Красногір-
ською до друкарні й далі вулицею Волочаєвською до 
площі Конотопських дивізій, потім — до колишньої 
міської лазні. Східним кордоном була річка Єзуч.  
У Великому місті жила біднота. 

У центрі Великого знаходилось Мале місто, де 
жили заможні козаки Конотопської сотні. Найбільш 
знатна старшина жила у Панському дворі, розташо-
ваному в центрі Малого міста. Конотопська сотня 
складалася з чотирьох куренів — Замкового, Дриж-
чівського, Волкогонівського і Загребельського.

Конотоп разом з іншими територіями України 
включається до загальноросійського ринку. Через 
місто пролягав торговий шлях Київ-Путивль.  
З 1674 року через Конотоп пролягав поштовий  
тракт Москва-Київ.

Сталися значні зміни і в поземельних відносинах. 
Було ліквідовано землеволодіння польських магна-
тів і шляхти, а звільнені землі перейшли у власність 
козацько-старшинської адміністрації. Гетьман Іван 
Мазепа жалує конотопському сотникові Федору 
Кандибі, який «был в обоих крымских походах», 
Курилівку і слободу Кандибівку.

На початок останньої третини ХVІІ століття Коно-
топ був містечком, обнесеним з трьох боків зем-
ляним валом та дерев’яним частоколом. З іншо-
го боку місто захищала річка Єзуч. Фортеця мала 
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Іван Самойлович. На старшинській раді під Конотопом  
17 червня 1672 року обраний гетьманом.

Максим Пурпура — перший видавець поеми «Енеїда» 
І. Котляревського

Він запровадив для цієї мети спеціальну посаду — 
«дозорця конотопських млинів панських», який з 
кожного млина збирав податки гетьману. У 1740 році 
на Конотопщині існувало водяних млинів на річці 
Єзучі три, а на Липці та Сарнавщині — по п’ять. 

Одним із млинів володів якийся конотопець Луги-
на Іванович. Існує версія, що саме на його честь 
мальовничий куточок міста між заводом продто-
варів та початком вулиці Сумської конотопці й досі 
називають Лугинкою.

У 1751 році згідно з універсалом гетьмана  О. Розу-
мовського Конотоп на 30 років був відданий «на 
ранг» генеральному обозному С. Кочубею. Селян 
зобов’язали відбувати, крім загальнодержавних 
повинностей, ще й «послушенство» на користь 

Козацьке населення кожної з цих частин склада-
ло курінь на чолі з курінним отаманом. На той 
час тут нараховувалось 297 козаків (кінних — 139,  
піших — 158). Решту жителів села становили міща-
ни і селяни, на плечі яких лягали численні пови-
нності і податки. На той час у місті був 701 двір, п’ять 
церков і понад  2000 мешканців. Варто зазначити, 
що до кінця століття населення Конотопа становило 
понад 5000 чоловік.

У першій третині століття конотопське купецтво 
вело жваву торгівлю не тільки на всеросійсько-
му ринку, а й за кордоном імперії. Так, у 1724 році 
конотопські купці погнали на продаж до Польщі 
916 волів, а в наступному році — 550.

Ще на початку століття Іван Мазепа зрозумів, яку 
велику вигоду можна мати з конотопських млинів. 

у хлібопахарстві та винокурінні». В місті щорічно 
відбувалися кілька ярмарків, торгували переваж-
но хлібом і худобою. Серед ремісників переважали 
кравці, чоботарі, ткачі та ковалі.

Збереглися відомості про участь конотопців у 
російсько-шведській війні, щоправда, участь незна-
чну. У листопаді 1708 року конотопські козаки зни-
щили шведський загін на чолі з генералом Лінро-
том, а через місяць шведи знову атакували місто, 
проте мешканці Конотопа рішучою відсіччю змуси-
ли ворога відступити.

Цікаві дані містить про наш край опис, зроблений 
у 1711 році. Він зафіксував, що тодішній Конотоп 
складався з власне міста і трьох фільварків — Вол-
когонівського, Дрижчівського і Загребельського. 

вони зобов’язалися виплачувати у військову казну, а 
півтори тисячі — в Конотопську ратушу. Крім того, 
Кандиба торгував волами, яких цілими стадами від-
гонив як у Москву, так і в Сілезію та Прусію.

У свою чергу Юрій Харевич, заможний конотоп-
ський міщанин, користуючись погіршенням мате-
ріального становища частини селян, козаків та 
міщан, скуповував у них орні землі та сіножаті. Роз-
багатівши, Юрій Харевич одержав посаду конотоп-
ського дозорця і продовжував скуповувати облоги, 
ліси та інші угіддя.

На початку XVIII століття Конотоп належав до 
«вільних військових місцевостей», тобто не належав 
нікому з власників, тільки зазвичай був у «диспо-
зиції» кожного гетьмана і у відомстві конотопської 
старшини. Мешканці нашого краю «вправлялися 
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Карта Конотопа XVII-XVIII ст. І — панський двір, ІІ — замок, ІІІ — фортеця: 4. собор Різдва Богородиці, 5. Георгіївська 
церква, 6. Сорокасвятська церква, 7. Успенська церква (до 1795 р.), 7-а Успенська церква (з 1795 р.), 8. Миколаївська церква,  
9. Богоявленська церква. Штрихуванням позначено місце первісного поселення 1635 р. (слобода Новоселівка).

У Конотопі відправляли службу шість церков 
(одна з них кам’яна), дев’ять священиків, дяк і 
12 паламарів. Конотопським сотником був Данило 
Кандиба». 

При кожній церкві була школа. Головною з них 
вважалася Миколаївська на Загребеллі.

Управління містом здійснювала шестигласна дума 
і магістр. Усі посади вважалися виборними, але, як 
правило, їх займали люди з високим соціальним і 
економічним становищем. Городничим був обра-
ний Петро Базилевич, колишній писар Ніжинсько-
го полку, який мав значні багатства, а одружившися 
з вдовою С. Парпури, він ще більше збільшив свої 
маєтності. Всі інші виборні також були не з бідних 
верств населення міста. 

цього часу Конотоп залишався сотенним містечком 
Ніжинського полку, то тепер він стає повітовим цен-
тром Новгород-Сіверського намісництва. Конотоп-
ський повіт був найбільшим із 11 повітів.

У Конотопському повіті нараховувалося 
34229 душ дорослих чоловіків, з них у Конотопі — 
3276. В «Описі Новгород-Сіверського намісни-
цтва» читаємо: «Всього в Конотопі було 660 дво-
рів, у них налічувалося 952 хати, виборним коза-
кам належало 48 дворів і 97 хат, підпомічники 
виборних козаків мали 323 двори і 463 хати, 
підсусідки — 17 дворів і 23 хати. На ранг Гене-
ральному обозному Кочубею приписано 71 двір 
і 96 хат. Різночинницьким підсусідкам належа-
ло 186 дворів і 149 хат, підсусідкам священиків — 
13 дворів і 17 хат, пушкарям — два двори і сім хат.  

будинках, а «господарство наше приходить до 
крайнього розорення, а жінки і діти без харчуван-
ня страждають».

7 червня 1765 року вийшов указ про організацію 
пошти в Україні. Було організовано 15 поштових 
контор, чотири з них знаходились у Ніжинському 
полку: Ніжині, Конотопі, Кролевці і Глухові. Голов-
ною вимогою до поштмейстера було уміння читати 
і писати. На поштових будинках обов’язково виві-
шувалися герби міст. Поштмейстер повинен був 
постійно перебувати в місті і не залишати його без 
спеціального дозволу. Першим поштмейстером у 
Конотопі був призначений Степан Парпура. 

У 1782 році відбулася чергова адміністратив-
но-територіальна реформа в Україні. Якщо до 

обозного: обробляти землю, косити сіно, збирати 
врожай, платити ренту продуктами.

Усе більше збагачувалася заможна старшина. 
Нащадки Федора та Андрія Кандиб, розширяю-
чи свої володіння, захопили багато конотопських 
земель, у тому числі хутір Совинку. У 1760 році 
жителі хутора писали до генеральної канцелярії, 
що Д. Кандиба відшукував усілякі способи змуси-
ти їх з того хутора піти. Силою захопивши в свій 
двір двох неповнолітніх «Василя Горбенка сина» і 
«Дмитра Совенка брата» і «забивши їх в колодки, 
тримав добу в крайньому притісненні». А потім і 
«Яреми Чепи доньку» таким же способом захопив-
ши в двір і забивши в колодки, немилостиво бив. 
Далі селяни писали, що, побоюючись утисків і зну-
щань, вони переховуються по віддалених чужих 
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Четвертого лютого 1782 року в Конотопі відкрито 
повітовий суд. Він складався з судді та двох засіда-
телів. Через рік при повітовому управлінні утвори-
ли посаду землеміра. Першим міським лікарем був 
Олексій Хмельницький.

Розросталося місто, з’являлися необхідні май-
стерні: ковальські, ткацькі, з’являлися перші «під-
приємці» — шевці, столяри й інші. Багато коно-
топців займалися рибальством на річці Сейм та 
навколишніх озерах. Почала розвиватися торгівля. 
Щороку в Конотопі проходили ярмарки: весняний, 
літній, осінній. До Конотопа приїжджали торгувати 
з Лубен, Ромен, Хорола, Прилук, Ніжина, з Курсько-
го і Путивльського повітів. Ярмарки того часу були 
важливими подіями у житті конотопців. До місь-
кої казни надходили значні податки після їх про-
ведення. Указ 1783 року дозволяв у Конотопі тор-
гувати вином та іншими «питейними изделиями».  
Це підштовхнуло кмітливих міщан до «виробни-
цтва» зазначеної продукції. В місті нараховувалося 
109 котлів, які виробляли спиртні напої в основно-
му із зерна. Горілчані вироби йшли не тільки для 
торгівлі на ярмарках, їх возили до Прилук, Лубен, 
Гадяча, Ромен, Густина.

Хати конотопці будували з дерева, дах був укри-
тий соломою, допоміжні приміщення також були 
дерев’яні. Лісу як будівельного матеріалу було 
достатньо. Але існувало таке лихо, як пожежі, осо-
бливо весною і влітку. 23 травня 1793 року одна 
з таких пожеж завдала великої шкоди: згоріло 
142 будинки, 15 кузень, громадська козацька комора 
з хлібом, вітряний млин, чотири богадільні, чоти-
ри церкви, дві дзвінниці, 52 крамниці. Після таких 
потрясінь місто щоразу відбудовувалось, і життя 
знову починало вирувати. В кінці ХVIII століття 
Конотоп уже мав передмістя, центр і адміністратив-
ні органи управління, Конотоп почав відігравати 
важливу роль в економічному житті Лівобережної 
України тих часів.

В останній чверті XVІІІ століття на Конотопщині 
діяв загін Семена Гаркуші — учасника славнозвіс-
ної Коліївщини. У 1781 році загін здійснив напад на 
садибу конотопського городничого Петра Базилеви-
ча. Метою нападу були не стільки гроші та коштов-
ності, скільки покарання його багатої дружини за 
знущання над дворовими людьми — купчихи Сте-
паниди Парпурихи.

Про неї варто сказати кілька слів хоча б тому, що 
сином Степаниди від першого шлюбу був талано-
витий учений, професор Харківського університету 
Максим Парпура, відомий усім як перший видавець 
славетної «Енеїди» І. Котляревського. Його батько 
помер рано, а мати вийшла заміж за Базилевича, 
залишивши по собі славу, протилежну синовій. 

Це була занадто жорстока і свавільна жінка. За 
найменшу провину вона наказувала своїм слугам 
бити наймитів. Щоденно в стайні приречених били 
різками. З наймичками вона часто розправлялася 

сама — била їх, відрізала коси, заганяла під ніг-
ті голки, а то й роздягнутих намазувала медом та 
прив’язувала в саду до дерева, аби кусали бджоли.

Наводимо історію Гаркушиної помсти Парпурисі 
повністю, адже цей народний герой, як стверджував 
краєзнавець Геннадій Петров, діяв якраз на теренах 
теперішньої Сумщини. 

За переказами, у ніч на 15 червня загін під’їхав 
до Конотопа. Височенку з кіньми Гаркуша нака-
зав залишитися в житах, а з рештою пішов у місто. 
Біля двору городничого на варті поставив Носатого, 
у дворі — Микитенка і Шевченка, а вчотирьох про-
бралися на кухню, де спали козаки-охоронці. У них 
відібрали рушниці, шаблі, ладунки і пов’язали їх.  

Базилевич уже дрімав у ліжку. Гаркуша зняв 
шапку і привітався: «Здоров! Чи радий гостям?» 
Город ничий, збагнувши все, спантеличено відпо-
вів: «Здрастуйте!» «Лежи, не тебе стосується!» — 
наказав Гаркуша, коли Базилевич хотів підвестися. 
Його зв’язали і поклали на ліжко. Степанида спала в 
сусідній кімнаті. Її розбудили, дозволили одягтися. 
«Де ваші сорок тисяч?» — запитав Гаркуша. Парпу-
риха взяла ключі, й повела в комірчину.

Чого там тільки не було: срібний посуд, мішок 
срібних грошей, нитки перлів, парча, венеціанський 
срібний шовк, лисяча шуба, дві рушниці, шабля, 
оздоблена сріблом, і ще багато всякої всячини.

За наказом Гаркуші, Кривенко і Власенко дали 
Парпурисі «батьківський наказ» — поклали її і 
почали бити нагайками, приказуючи: «Не їж, вра-
жа жінко, м’яса в Петрівку!», «Не принижуй свого 
чоловіка!», «Не бий хлопців і дівчат, не ріж їм кіс! 
Іншим разом навідаємося, гірше буде!»

Забравши все згадане та ще троє коней зі стайні, 
повстанці поїхали через греблю на Сарнавщину. 
Дорогою натрапили на десятьох чумаків, яким Гар-
куша дав по три пригорщі мідяків. 

Та затримка в дорозі з чумаками, литвинами, пев-
на безпечність, якої Гаркуша намагався ніколи не 
допускати, дорого коштувала загону. Дізнавшись 
про те, що сталося, свояк городничого Лука Парпу-
ра зчинив у Конотопі тривогу. Повідомили сотника, 
і той послав навздогін Гаркуші великий загін коза-
ків. Недалеко від Суховерхівки наздогнала гарку-
шівців погоня. Всіх повстанців схопили, врятувався 
лише Гаркуша, який сховався у лісовому болоті. 

Пізніше загін Гаркуші напав на садибу поміщиці 
Костенецької, яка також відзначалася жорстокістю. 
Ім’я народного месника було оточене на Конотоп-
щині легендами. Пізніше Гаркуша був схоплений у 
Ромнах і зісланий на каторгу.

У 1796 році відбулася ліквідація Новгород-Сівер-
ського намісництва, і Конотоп став повітовим міс-
том Малоросійської губернії.



«У збитих чоботях, на побитій дорозі самотня 
постать, дивлячись на небо, шукає свій шлях», — 
такою бачилася нашим краянам доля Батьківщи-
ни у часи кріпацького лихоліття. Провінційність, 
перебування у позачасі і позапросторі історії — 
то вирок і для нашого Міста. Та сини і доньки 
славного Конотопа, шануючи заповіти батьків, 
берегли вогонь волі і гуртували у слові, в науці, 
в освіті майбутніх будівничих міста. Промисло-
вий переворот у кінці ХІХ століття заклав під-
валини промислового профілю Конотопа, а заліз-
ниця зробила місто своєрідними ворітьми до  
Києва — столиці матері української землі.
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Невський проспект. Центральна частина міста. В кінці проспекту — собор Різдва Пресвятої Богородиці.  
Листівка 1910-х років

Після закінчення російсько-турецької війни скла-
лася нагальна потреба у підвищенні статусу нових 
територій та й усієї України. Тому у 1782 році Коното-
пу було повернуто статус міста. Четвертого (17) лип-
ня цього ж року Катерина ІІ за поданням департа-
менту геральдики затвердила міський герб: на чер-
воному полі золотий хрест, над яким угорі золота 
шестипроменева зірка, а внизу — срібний півмісяць 
ріжками догори. Опис його російською мовою такий: 
«В центре прямоугольного щита червлёного цве-
та изображенъ золотой Андреъвский крестъ, внизу 
оного серъбряная луна, над крестомъ серъбряная 
шестиконъчная звезда. Оное символизируетъ веч-
ную победу православия надъ магометанствомъ».

Невідомо, з якої нагоди геральдичний департа-
мент взяв саме такий герб. Можливо, цей герб був 

дарований місту ще польськими королями. Але роз-
глядаючи його детальніше, ми побачимо його поді-
бність до родових гербів козацької старшини і геть-
манів. Андріївський хрест (хрест з розширеними 
кінцями) є довічний символ запорозького козацтва. 
Срібна, шестикутна зірка, Віфліємська зірка, симво-
лізує захист міста божественною силою. Цей сим-
вол ми бачимо на багатьох стародавніх іконах Різдва 
Христового, сходження Святого духа та інших. Сріб-
ний місяць, розвернутий ріжками догори, не торка-
ється хреста, тому це читається як «біля кордонів 
мусульманського світу» і трактується як відображен-
ня перемоги християн над мегометанами. Червоний 
колір щита вказує на кров, пролиту його захисника-
ми. Геральдична колегія на гербі міста не розмістила 

герба Чернігова чи то іншого великого сусіднього 
міста, як це відбувалось у той час. Він сприймається 
як історично рівний до гербів старих міст.

Проект 1865 року подавав: «В червленом щите 
золотой гвоздеобразный крест, сопровождаемый в 
углах четырьмя золотыми же, о шести лучах звезда-
ми; под крестом опрокинутый серебряный полуме-
сяц». Проте, ця пропозиція не отримала офіційного 
схвалення. 

Після революції герб міста було скасовано. Лише 
у 1960-х роках почалися перші спроби його створен-
ня. На початку 1980-х років у місті був проведений 
конкурс на новий герб. На щиті кольорів прапора 
УРСР зображено тепловоз, навколо якого було зуб-
чате колесо. 22 листопада 1989 року герб міста було 
змінено. Його вибрали з 56 варіантів, висунутих на 

конкурс. На блакитному полі білий кінь у профіль з 
піднятою передньою ногою. Цей герб також не при-
жився. Пятого серпня 2001 року міська рада виріши-
ла повернутися до старовинного герба міста. Гадаємо, 
така детальна увага до еволюції герба міста право-
мірмірна, як ще одне відображення історії Конотопа.
Після ліквідації Новгород-Сіверського намісництва з 
1796 року Конотоп входив до складу Малоросійської 
губернії, а вже з 1802 року стає повітовим містом Чер-
нігівської губернії. Місто, сформоване відповідно до 
ландшафту, мало лінійну систему вулиць уздовж рів-
чаків Лугинка та Єзуч. Попри подальше збільшення 
міста почали зростати поселення вздовж шляхів на 
Ромни, Батурин, Бахмач, Путивль. Згодом виникли 
передмістя: Зеленчак, Загребелля, Волкогонівка, 
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Герб повітового міста Конотопа Новгород-Сіверського  
намісництва, який отримав підтвердження у 1782 р.

Проект герба повітового міста Конотопа Чернігівської 
губернії 1865 р., який не отримав підтвердження

да честному наместнику Иоанну Соколовскому ука-
зом, дабы они сьехав в город Конотоп по оным как 
вашего благородия и других господ Конотопских с 
подписавшимися Святогеоргиевской церкви при-
хожанами, так и господ бунчукових товарищей  
Иоанна, Федора, и сотника Конотопского Федора 
Костянецких доношениями, ничего в них прописан-
ного к делу потребного не опуская, по самой сущей 
правде, обстоятельное учинили следствие и тое 
следствие к нам представили для рассмотрения и 
определения, обьявляя о сем Божия благословленая 
при нашем архиерейском вашему благородию желая 
пребываем 1755 г. марта 30 дня». Далі Філарет (Гумі-
левський) пише: «Теплый храм Святой Варвары был 
построен, но сгорел в 1775 году как и храм Святого 

наводить зміст листа: «Присланным к нам сего 1755 
г. марта 27 дня писанием ваше благородие между 
прочим изволите просить, дабы вы не прежде при-
сланному от вас подписавшиеся Конотопскими Свя-
тогеоргиевской церкви прихожанами на заложение 
вновь церкви теплой» (звернемо увагу «заложение 
вновь» — виходить так, що раніше вже існувала така 
ж церква і за якихось невідомих обставин її не стало) 
в городе Конотопе во имя Св. Вмч. Варвары в прихо-
де Св. Вмч. Георгия ваше благословение препосла-
ли: а на доношение господ на заложение оной церк-
ви по некоторым якобы измышленным резонам не 
соизволяющих не уверилися. Но в таком случае на 
единых на доношениях за силою указов уверяться 
не надлежит без исследования: то велено от нас все 
чесному протопопу Ичанскому Петру Полянскому 

місцезнаходження можна локалізувати з розта-
шуванням сучасного Олександрівського ринку та 
дитячою поліклінікою (Ярмаркова площа у XIX — 
на поч. XX ст.).

Про історію будівництва, життя та знищення цих 
церков залишилося дуже мало відомостей. Відомий 
лише лист Конотопського архіпастира до Данила Кан-
диби, який у своїй праці «Историко-статистическое 
описание Черниговской епархии» наводить Філарет 
(Гумілевський): «... Вот и еще письмо того же архи-
пастера к тому же бунчуковому товаришу, Данилу 
Андреевичу [Кандибі], относящееся до другого хра-
ма так же ныне не существующего, до храма Святого 
Георгия стоявшего, по переписи прошлого столетия, 
внутри крепости...» — далі Філарет (Гумілевський) 

Дрижчівка. Центральні квартали міста мали дрібні 
садиби; передмістя — великі, сільського типу. Церк-
ви, садиби, громадські споруди були дерев’яними, 
мурованим був лише собор Різдва Богородиці. Його 
збудували Гордій Ніжинський та Іван Вакуленко ще 
1739 року. Він був прямокутний у плані, тридільний 
одноверхий — архітектура гетьманської доби. Нава 
на ньому мала восьмигранний світловий підбанник 
з гранчастою банею. Дзвіниця була дерев’яна, двопо-
верхова восьмирик на четвериці.

Особливою прикрасою старої частини міста став 
собор Різдва Пресвятої Богородиці. Одними з най-
старіших церковних споруд міста були церкви Свя-
того Георгія та Святої мучениці Варвари і при них 
дзвіниці. Вони займали самий центр старої фор-
теці Конотопа і стояли поруч одна з одною. Їхнє 
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Тому звідси для прокорму було вивезено багато худо-
би, сіна, провіанту, коней. Не всі ополченці поверну-
лися з цієї війни, деякі повернулися пораненими, 
обмороженими. На честь загиблих родинами Кандиб 
та Парпур на Загребеллі збудовано Богоявленську 
церкву. Кожен третій працездатний чоловік заги-
нув чи був поранений. Конотопські ополченці Тарас 
Харченко, Микита Власенко, Сидір Шило, Петро 
Мелешко під проводом унтер-офіцерів Привалова і 
Дриги захопили ворожу батарею, знищили каноні-
рів і повернули гармати проти французів. Прапори 
1-го та 2-го загонів ополченців було повернуто Коно-
топу, і зберігалися вони у місцевих храмах як святи-
ні. Зараз один із них експонується у Конотопському 
краєзнавчому музеї, інший — у Чернігівському.

Тяжким випробуванням для міста і повіту ста-
ла війна 1812 року. Конотопський повіт і саме місто 
входило до території призову до Ніжинського піхот-
ного та Глухівського кирасирських полків. Рекру-
тів з нашої місцевості посилали саме до них. Після 
отримання царського маніфесту в Конотопі сформо-
вано загін Конотопського ополчення, в якому було 
1297 чоловіків. Його очолив штабс-капітан Черниш. 
20 серпня загін вирушив до Чернігова і далі до Біло-
русі. До чернігівського козачого полку було відря-
джено 200 козаків у повному спорядженні. Першого 
вересня було сформовано 2-й загін. Під його прапор 
стало 580 чоловік. На чолі його поставили Григорія 
Костенецького. Для спорядження цих загонів коно-
топці пожертвували 38611 рублів. Наша місцевість 
потрапила в зону фуражного забезпечення армії. 

Точних даних про руйнування собору немає. Відо-
мо лише те, що він  був зруйнований у 1939 році. Над 
містом височіли Сорокосвятська, Миколаївська та 
Богоявленська церкви. Про культові споруди пові-
домляє також «Топографічний опис Малоросійської 
губернії 1798-1800 рр.»: «Церков у всьому місті 6 з 
дерев’яними дзвіницями, з котрих всередині валу 
дві, перша камінна соборна Різдва Богородиці, а 
решта дерев’яні: друга ж в ім’я Св. Великомученика 
Георгія, третя на передмісті Волкогонівськім Успін-
ня Пресвятої Богородиці, четверта в частині Драж-
чівської Святих сорока мучеників, п’ята в частині 
Загребельській Святителя Христова Миколи Чудот-
ворця, де є чудотворна ікона сего Спасителя; шоста 
Богоявлення Господнього».

Георгия. Новый храм Святого Георгия построен с 
приделом Св. Варвары, но с 1833 года приход при-
числен к собору».

Як бачимо, точна дата заснування церкви Святого 
Георгія невідома. Деякі джерела стверджують, що 
мурований собор був зведений у 1833 році.

Про Собор Олександра Невського нам відомо дуже 
мало. Храм у поширеному на той час псевдовізан-
тійському стилі було закладено в 1888 році, а освя-
чено в 1893 році. Напевно, своє ім’я він отримав на 
честь тодішнього російського імператора Олексан-
дра III (помер у 1894 р.). Так, однойменна київська 
церква, зведена у 1889-1890 роках і зруйнована на 
початку 1930-х років, була освячена на відзначення 
порятунку царя з родиною в залізничній катастрофі 
у 1888 році.

Загребелля. Вид з лівого берега річки Єзуч. Листівка 1910-х років
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План повітового міста Конотопа Новгород-Сіверського намісництва 1781 р. та Чернігівського намісництва 1791 р.

Проект перепланування Конотопа був височайше конфірмований імператором Олександром І у 1803 р.
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4-го ступеня. Під час німецької кампанії у битві під 
Гейльсбергом він знову відзначився. На коні попере-
ду, він вивів свою батарею впритул до двох ворожих 
колон і розстріляв їх. Під Фріландом його батарея до 
останнього захищала міст, яким відходила російська 
армія. 16 березня 1808 року його переведено у чин 
генерал-майора. У період між війнами керує 2-ю, а 
згодом 4-ю бригадами.

Війну 1812 року Василь Григорович зустрів коман-
дувачем артилерією 6-го корпусу 1-ї західної армії. 
Корпус розташовувався у місті Ліда. Відступаючи від 
Ліди до основних сил армії, за 16 днів корпус пройшов 
500 км, ведучи тяжкі бої з французами. Наполеон 
вирішив у першу чергу розбити цей корпус. Сьома та 
24-та артилерійські бригади на чолі з Костенецьким 

керувати 5-им артдивізіоном. Як фахівця з манев-
реного артилерійського бою, його відряджають до 
Петербурга очолити першу в Росії кінно-артилерій-
ську роту. Це був новий тип війська. Костенецький 
розробляє тактику, бере участь у розробці лафетів 
для гармат та спеціалізованої упряжі для коней. За 
цю працю Павло Ì нагороджує його Кавалерським 
Мальтійським хрестом та підвищує до рангу капіта-
на. У 1798 році його переводять до лейб-гвардії арти-
лерійського батальйону у тому ж чині.

У 1805 році союзна до Австрії Росія оголошує 
війну Наполеону. Під Аустерліцем полковник Кос-
тенецький зі своїми гарматами рятує російську 
армію від остаточної поразки. За цей подвиг вели-
кий князь Костянтин віддав йому свою золоту шпа-
гу, а цар нагородив орденом Георгія Побідоносця 

він добре, але бешкетував. За відмінне навчання 
одержав чин капрала, згодом сержанта. 12 травня 
1786 року закінчив навчання штик-юнкером.

Бойовий шлях-унтер офіцер Костенецький почав 
при штурмі фортеці Очаків. За мужність його під-
вищено до чина підпоручика. Командуючи батаре-
єю, бере участь у боях при взятті фортець Хаджи-
бей та Бендери. Від Потьомкіна отримує незвичайне 
завдання: поставити гармати на рибальські човни і 
атакувати турецький флот. Він гідно виконав його. 
Один корабель затопили, а два інших були змушені 
викинутися на мілину.

Після закінчення війни козачого поручика Кос-
тенецького посилають на Кубань відвоювати гір-
ські землі. Згодом у 1795 році відкликають до Одеси 

Доречно згадати тут життєпис героя війни 
1812 року В. Костенецького.

Народився Василь Григорович Костенецький у 
другій половині 1767 року. Матір’ю його була Оле-
на Величковська, донька Борзнянського протопо-
па, батьком — Григорій Костенецький. Маєток під 
Конотопом Костенецьким подарував гетьман Іван 
Скоропадський. Маєток був великий. До нього вхо-
дили села Вирівка, Шаповалівка, Фесівка та хутір 
Бесівський, в яких проживали 553 кріпаки чоловічої 
статі. Родина мала подвір’я у Конотопі. У сім’ї Василь 
був другою дитиною. Змалечку його готували до вій-
ськової служби. У 1778 році його послали навчатися 
до артилерійського та інженерного кадетського кор-
пусу. Вчителями Василя Костенецького були видат-
ні військові діячі, серед них Абрам Ганібал. Вчився 

Генерал-лейтенант Костенецький Василь Григорович.
Прапор загону Конотопського ополчення війни 1812 р.



39

К
он

от
оп

 –
п

ов
іт

ов
и

й

Путивльська вулиця. Міст через річку Єзуч. Ліворуч — водяні млини. Листівка 1910-х років

Соборна вулиця на перетині з базарною площею. У переспективі — собор Різдва Пресвятої Богородиці.  
Листівка 1910-х років
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Пономарьов Степан Іванович у своєму робочому кабінеті. Конотоп, 1899 р.

Під час закордонного походу командував артиле-
рією багатьох корпусів. Проявив себе в бою під Дрез-
деном. Тут у багнюці застрягли 150 гармат прусської 
армії. І саме в цей час на них пішла в атаку фран-
цузька кіннота. Випрягши коней, генерал власноруч 
став викочувати гармати з багнюки. Артилеристи, 
здивовані такою поведінкою, підтримали російсько-
го генерала і влучними пострілами відбили напад-
ників. За це був нагороджений прусським орденом 
Червоного орла. Під містом Бар-сю-Об очолив ата-
ку трьох полків та двох ескадронів кавалерії. Наго-
роджений вищим орденом Пруссії — Пур ле Меріт 
(визначна слава). Під стінами Парижу, оглядаю-
чи позиції, Костенецький піднявся на зарослий 
виноградом пагорб. У нього виник чудовий план.  

Відзначився у боях при Спас-Купелі, Малоярослав-
ці, Красному. «Во все арьергардные дела, ровно и в 
сие сражение, командуя всеми батареями, хорошими 
своими распоряжениями устраивал оные в выгодных 
местах и, действуя с отличной неустрашимостью, 
наносил неприятелю великий вред», — так писав 
про нього Кутузов після Малоярославця. За винят-
кову мужність у битві при Спас-Купелі нагородже-
ний золотою шпагою з діамантами. У Тарутинському 
таборі пише листа до царя, де пропонує змусити Напо-
леона відступати по зруйнованій дорозі і змінити бан-
ники на залізні. Цар, прийнявши першу пропозицію, 
на другу відповів: «Сменить банники дело не хитрое, 
но где я найду Костенецких, чтобы сражались ими».  
До самого виходу армії з меж Росії керує всією артиле-
рією. Під час війни був п’ять разів контужений.

своєю шпагою він проти кавалериста безсилий, він 
схопив банник (щітку на довгій палиці) і став битися 
цим банником. Коли той зламався, він схопив інший і 
продовжив атаку. Підбадьорені цим прикладом арти-
леристи підтримали командира і відбили батарею. 
Деякі батареї переходили по 10 разів з рук у руки. 
Під час битви російська армія втратила лише 27 гар-
мат з 642 наявних. Цей день історики назвали днем 
російської артилерії. Кутузов писав у доповіді: «После 
гибели Кутайсова командовал всей артиллерией 
Костенецкий, рассудительными указаниями, кои он 
делал, причинял врагу великий вред». За Бородин-
ську битву нагороджений Георгієм 3-го ступеня.

Після відходу до Москви та від Москви до Тару-
тина Костенецький керує артилерією ар’єргарда. 

не дали йому це зробити. Під час відходу від Дріси до 
Смоленська його призначили керувати артилерією 
ар’єргарда. Під Смоленськом його артилеристи захи-
щають шлях на Рудню, а потім Молоховські ворота 
міста. За мужність під час оборони Смоленська його 
нагороджено орденом Анни 1-го ступеня.

На початку Бородинської битви він керує бригадою 
із Софійського і Лібавського полків. О 6 годині ран-
ку, захистивши Горкінський міст, бригада зірвала 
весь план Наполеона. О 9 годині ранку, після заги-
белі Кутайсова, Кутузов призначає Костенецького 
керувати всією артилерією армії. Посівши цю посаду, 
генерал саморуч повів кінно-артилеристів на штурм 
батареї Раєвського. Бій продовжувався. На одну з 
батарей, на якій у той час перебував Василь Григоро-
вич, прорвалися польські улани. Зрозумівши, що зі 
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Гоголівська вулиця. Будівля поштово-телеграфної контори та чоловічої гімназії. Листівка 1910-х років

Гоголівська вулиця. Листівка 1910-х років
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Невський проспект. Собор Успіння Пресвятої Богородиці. Листівка 1910-х років

42 рублі 6/4 копійки. Коштами, які надходили від 
людей на будівництво храму, розпоряджався цер-
ковний староста Іван Драгомиров. Освячено церк-
ву на початку 1847 року. Біля церкви була дерев’яна 
дзвіниця, яка простояла аж до 1897 року. Таким же 
чином будувалася й Успенська церква.

У 1803 році уряд затвердив генеральний план забу-
дови міста, який передбачав регулювання вуличної 
мережі. За планом були остаточно зруйновані земля-
ні вали фортеці. На цьому місці спланували Ярмар-
кову площу (зараз площа Конотопських дивізій) та 
Низову. Місто мало будуватись уздовж річки Єзуч. 
Головною вулицею мала стати Олександрівська. 
Будинки повинні були виходити фасадами на «чер-
вону» лінію. Планувалося будівництво набережної 

22 жовтня 1860 року відкрили церковну, а згодом 
приходську школу. Та незважаючи на це, до остан-
ньої чверті сторіччя більшість населення залишало-
ся неписьменним. 

Населення міста займалось гончарством, бондар-
ством, теслярством. Місто мало три водяні млини 
та одну олійню. У Конотопі працювали численні 
швацькі та кравецькі майстерні.

28 лютого 1824 року розпочалися роботи з будів-
ництва Вознесенської церкви замість дерев’яної 
Сорокосвятської «Кандибівської». Цікавим є те, що 
для будівництва, яке проводив Микита Абрамов, 
було збудовано власний цегляний завод на землях 
пожертвуваних колезьким реєстратором Микитою 
Сердюковим. Він також надавав дрова на випалю-
вання цегли. За роботу майстер Абрамов отримав 

1831 року призначений командувачем артилерією 
Кавказької армії. Та не судилося йому ще раз воюва-
ти. Влітку спалахнула епідемія холери. Купаючись, 
цей кремезний чоловік заразився холерою і помер у 
другій половині 1831 року у віці 65 років. Його похова-
ли на холерному кладовищі, а згодом перепоховали у 
його маєтку Шаповалівка поблизу Конотопа…

Після закінчення війни у повіті встановилося 
тихе помірне життя. Місто було осередком влади, 
тут розташовувався банк позики, пошта, суд. Пер-
ший навчальний заклад — повітове училище для 
дворянських дітей було відкрите у 1812 році. У ньо-
му навчалося 20-25 учнів. У 1839 році — приходське 
однокласне училище. Пізніше — у 1842 — ще дві при-
ватні однокласні школи. При Вознесенській церкві 

Він наказав викотити на Монмартр, так називався 
цей пагорб, дві батареї. Вранці пролунав холостий 
залп. Парижани зрозуміли, що від їхнього чудового 
міста нічого не залишиться, і склали зброю.

Після війни керував 4-ю артилерійською дивізією. У 
1820 році пішов у відставку. Мешкав у своєму маєтку 
Вирівка або в міському будинку в Конотопі. Тужив за 
бойовими діями, їздив до Петербурга. Високий, кра-
сивий і надзвичайно сильний, він викликав надзви-
чайнийзахват у жінок. Та, на жаль, одружитися йому 
не судилося. Він часто шокував Петербурзьку спіль-
ноту тим, що ніколи не опалював свого приміщення. 
Спав узимку при відкритій кватирці, їв прості страви, 
обтирався снігом, спав на твердому ліжку, пишався 
своїм козацьким родоводом. У 1830 році був понов-
лений у війську в чині генерал-лейтенанта. Навесні 
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Фото учасників хору Успенської церкви міста Конотопа. 1909 р.

Соснівський шлях. Околиця міста. Листівка 1910-х років
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вже були розкуплені. На державних землях будува-
лося паровозне депо і будівлі для його працівників.  
Лише через два роки, у 1869 pоці, було закінчено 
будівництво Головних залізничних майстерень.
Навколо виростало нове поселення. Так, дворянин 
міста Києва Георгій Іванович Анічкін викупив «пше-
ничное поле и выпас мерою 60 саженей по Сосно-
вскому шоссе на Алексеевском посёлке и шириною 
120 саженей до болота». На цьому місці він мріяв 
збудувати дачне поселення для збіднілих київських 
дворян. При купівлі землі йому передали проро-
цтво, що тут буде збудовано храм. Він сприйняв це 
як спробу підняти ціну, але пророцтво здійснилося: 
на початку ХХ століття будівництвом костьолу і аж у 
ХХІ столітті будівництвом храму Всіх святих. 

приходу іншому. Мешканці під проводом старости 
«…возроптали и ослушались. Никакие увещевания и 
даже письмо архиепископа, на них не действовали».  
Старосту та прихожан священик, що прийняв будинки, 
попередив про Божу кару. І вона невдовзі здійснилася. 
Згоріло 400 будинків і безліч господарських споруд.

Все різко змінилося після звільнення від кріпа-
цтва у 1861 році та з початком будівництва Курсько-
Київської залізниці навесні 1867 року. Священиком 
Успенської церкви та парафіянами було проведено 
хресну ходу з освяченням будови залізничного вок-
залу. Почалося будівництво Головних залізничних 
майстерень та депо. Залізниця проходила на дея-
кій відстані від міста. Будівлю вокзалу спланували 
серед лук та полів. Це викликало деякий подив у 
мешканців. Та за короткий термін всі землі навколо 

тютюн. Великими партіями продавалися мед, віск та 
інші продукти бджолярства. Також у місті працюва-
ли дві воскобійні та медоварний завод купця Поно-
марьова. З початку століття працював механічний 
завод, який виробляв різний сільськогосподарський 
інструмент: борони, леміші плугів, лопати, вила, 
граблі та інше. Все це продавалося на ярмарку. 

До реформи 1861 року у повіті нараховувалося 
1817 душ потомственних дворян, 709 осіб духовного 
звання, 89 почесних громадян, 229 купців, 5679 дворо-
вих та 25957 селян. У самому місті мешкало 8977 чоло-
вік. Місто жило тихим та розміреним життям.

30 червня 1862 року сталася велика пожежа. Поже-
жа почалася з будинку церковного старости. До 
цієї події 10 міських будинків передали від одного 

з краєвидом на річку і Загребелля. Було збудовано 
муровані магістрат та міську Думу. Перший приват-
ний, цегляний, двоповерховий будинок Богданенка 
з’явився на Ярмарковій площі у 1864 році.

Особливу роль у житті міста відігравали ярмарки. 
Вони відбувалися кілька разів на рік. Шумів ярмарок 
цілий тиждень. Основою торгівлі був продаж зерна 
та великої рогатої худоби (волів і корів), лісу. Про-
тягом 1850 року на ярмарках Конотопа було прода-
но близько одного мільйона пудів хліба. Особливим, 
як зараз кажуть, фірмовим товаром Конотопа був 
тютюн. «Ядрёный конотопский табак» користував-
ся великим попитом навіть у Польщі і центральних 
російських губерніях. Навколишні ґрунти та місцеві 
погодні умови забезпечували йому надзвичайну міц-
ність. Лише у ХХ столітті його витіснив турецький 
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Генерал від інфантерії Драгомиров М. І. та його ад’ютант поручик князь Барятинський

Софія Абрамівна Драгомирова —  
дружина М. І. Драгомирова

Генерал від інфантерії  
Драгомиров Михайло Іванович
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і була зібрана офіцерами генерального штабу по Чер-
нігівській губернії, в Конотопському повіті у 1861 році 
проживало 1206 євреїв — 566 чоловіків та 640 жінок. 
Чисельність єврейського населення значно зросла у 
другій половині XIX століття як результат його перемі-
щення з північно-західних провінцій у південно-захід-
ні на постійне проживання й досягла 4425 осіб (25,3% 
від загальної чисельності жителів у 1897 році).

Конотоп був типовим поселенням «межі осілості» 
євреїв. Його соціальна структура визначалась обме-
женням єврейського населення: серед них не було 
селянства, переважали торговці і ремісники, значна 
частина яких жила в злиднях.

Декілька єврейських фірм (найбільша належа-
ла купцеві другої гільдії Герману) експортували до 

Державним бюджетом поклали бруківку від вок-
залу до центра міста лише на зламі століть. Про-
їзд дорогою був платний. На заставах збирали при 
в’їзді по 3 копійки копитного збору і по ¾ копійки 
попудного.

Змінився національний склад населення. До поши-
рених діаспор українців, росіян та євреїв додалися 
поляки, вірмени, німці, китайці. Поляки, які працю-
вали у майстернях, на залізниці та цукроварнях, збу-
дували костьол. Було відкрито польський клуб. 

Конотоп віддавна потрапив до числа міст, де дозво-
лялося жити євреям. Перша згадка про євреїв Коно-
топа належить до початку XIX століття, коли тут 
проживало кілька осіб. У 1847 році кількість євреїв 
збільшилась до 521. За інформацією, яка розміще-
на в «Матеріалах для географії та статистики Росії»,  

церковно-парафіяльну школу. У 1892 році  відкри-
то технічне училище, в якому готували технічних 
керівників для залізниці, цукрових та механічних 
заводів. Виник привокзальний базар, спочатку сти-
хійний, а з 1910 року — офіційний. 

Велике будівництво та гарне сполучення спричи-
нило різке збільшення населення (майже у 2 рази). 
У 1897 році Конотоп нараховував уже 17227 чоловік, 
а на 1904 — 19,5 тисячі. Кількість будинків сягнула 
2090, з них 55 мурованих. Значна кількість їх — дво-
поверхових, зімкнених по червоній лінії в центрі 
міста — створювала вид охайного повітового центру. 
У 1870 році була створена міська управа. З 1869 року 
почалося прокладання кам’яних мостових. Про-
кладалися вони і власним коштом, і у складчину. 

Перший потяг зупинився біля станції Конотоп у 
1868 році. Пізніше, у 1869 році, почалося будівни-
цтво колії на Брянськ. У 1895 році її було завершено. 
Вона оточила місто з іншого боку. Навколо вокзалу 
та залізничних майстерень ішло масове будівни-
цтво житла, прокладалася мережа вулиць. Виникло 
нове містечко, пов’язане зі старим тоненькою ниточ-
кою Соснівського шляху. Нове містечко визначило 
свій центр з торговою площею на перехресті шля-
хів до Соснівки та Попівки. Сюди виходив і приїж-
джий люд з вокзалу. У 1888 році на честь порятунку 
царської сім’ї під час залізничної катастрофи роз-
почато будівництво собору Олександра Невсько-
го. Величний собор з різнокольорової цегли було 
освячено в 1899 році. Він став домінуючим центром 
новозбудованого містечка. Біля собору збудували і 
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Будинок у садибі генерала Драгомирова. Фото поч. ХХ ст.

Ольга Іллівна Суворовцева. Фото поч. ХХ ст.Зворотній бік фотографії конотопського  
фотомайстра Х. Серебряника. Початок ХХ ст.
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План-реконструкція Конотопа ХІХ — поч. ХХ ст.

1. Вознесенська церква
2. Снарядний завод
3. Собор Різдва Богородиці
4. Міська дума

5. Успенська церква
6. Тюрма
7. Богоявленська церква
8. Миколаївська церква

План-реконструкція Конотопа ХІХ-ХХ ст.

ДРИЖЧОВКА
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Місток до Гребішка на річці Єзуч. Листівка 1910-х років

Район старого міста Зеленчак. Листівка 1910-х років
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міській лікарні було відкрито шпиталь для тяжкопо-
ранених і хворих. 23 червня 1877 року перша партія 
зі 100 поранених прибула до Конотопа. Розмістили їх 
у новій, зведеній 1873 року будівлі. Місця невистача-
ло. Земські збори безкоштовно виділили під додат-
кову лікарню три будинки. За пораненими, окрім 
лікарів та фельдшерів, доглядали безкоштовно і 
три конотопчанки із Товариства Червоного Хреста. 
Мешканці міста збирали кошти, їжу і тютюн та роз-
давали їх пораненим та проїжджаючим солдатам. 
На жаль, деякі хворі помирали, і земство та прихо-
жани церков ховали їх на конотопських кладовищах 
своїм коштом.

Місцеві купці почали вкладати кошти у виробни-
цтво. Якщо в 1879 році в місті працювало лише три 

виключали будь-які внутрішні конфлікти. Така солі-
дарність проявлялася навіть у найпарадоксальніших 
випадках. Коли торговець або інший підприємець 
терпів банкрутство, його колеги (часто навіть конку-
ренти) збирали суму, достатню, щоб він міг вийти з 
біди, без зобов’язань повернення. Проте у разі успіш-
ного закінчення справи борг завжди повертався.

У 1860 році у місті впроваджено посаду фельдше-
ра. Через 10 років відкрито земську лікарню, амбу-
латорію і водолікарню. Визначну роль відіграла 
земська лікарня під час російсько-турецької війни 
за визволення Болгарії. Якщо при попередній Крим-
ській війні Конотопщина лише відправляла сво-
їх синів на фронти, то підчас Болгарської кампа-
нії, незважаючи на віддаленість, «пороховий дим» 
завдяки залізниці відчувався і в Конотопі. Саме при 

Це ж стосується і євреїв-адвокатів (Парицький, Хра-
ковський, Лазарєв). У Конотопі жили й працювали 
художники, які зробили значний внесок в історію 
культури: Олександр Емілійович Гофман (1861-1939) 
та Марк Григорович Вайнштейн (1894-1952).

Переважну ж частину єврейського населення 
того часу становили бідняки. Єврейська община 
мала свій юридичний статус та елементи самовря-
дування. У громаді юридично оформлялися акти 
громадянського стану. На чолі громади стояли 
рабин і світський керівник, так званий «казенний» 
рабин, який обирався членами громади і затвер-
джувався владою.

Члени громади могли переносити труднощі завдя-
ки взаємодопомозі та національній солідарності, які 

Німеччини макуху, висівки, інші сільгосппродукти. 
Євреям належали мануфактурні крамниці, аптеки.

В общині були чотири релігійні школи — хедери, 
де дітей навчали Закону Божого (початкова осві-
та була доступна всім); була синагога, де збиралися 
на молитви. Більш заможні євреї посилали дітей на 
навчання за кордон.

Єврейська община Конотопа в ті часи жила у від-
носному мирі. Чорносотенних погромів не було ні в 
кінці XIX, ні на початку XX століття.

Помітною частиною єврейського населення була 
інтелігенція: лікарі, адвокати, провізори. Більшість 
лікарів у місті була євреї (Маршов, Шапіро, Зімелєв, 
Апербаум). Вони отримали освіту за кордоном, адже не 
мали можливості навчатись у російських університе-
тах через заборону проживати поза «межею осілості». 



51

К
он

от
оп

 –
п

ов
іт

ов
и

й

Станція Конотоп. Будівля вокзалу, збудованого в 1868 р. Листівка 1910-х років

Учні залізничного училища. Фото поч. ХХ ст.
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Олександр Матвійович Лазаревський Лазаревський у своєму селі Підлипному. Фото поч. ХХ ст.

він тут недовго, бо на його здібності звернуло ува-
гу шкільне начальство і порекомендувало матері 
віддати сина на навчання до Ніжинської гімназії.  
В одному з листів до дядька Степан писав: «Повідо-
мляю вас, що вмію вже читати і писати по латині і 
по-німецькому так само виучився…». У Ніжинській 
гімназії він провчився шість років.

Закінчивши у 1846 році гімназію, юнак вступає на 
філософський факультет Київського університету 
св. Володимира, в 1852 році блискуче складає остан-
ній іспит і отримує звання «дійсного студента істо-
рико-філологічного факультету, з правом отримати 
ступінь кандидата по написанню дисертації». Під 
час навчання в університеті він починає друкувати-
ся в журналі «Московитянин».

Тут доцільно розповісти біографію фундатора біблі-
отеки. Степан Іванович Пономарьов народився 3 серп-
ня 1828 року в місті Конотопі Чернігівської губернії. 

Освіту він розпочав у церковно-парафіяльній 
школі. Вчився дуже добре, багато читав, а завдяки 
дзвінкому і чистому голосу йому доручали виголо-
шувати вітальні промови на різних шкільних уро-
чистостях.

Степан любив ходити до церкви, уважно слухав 
службу, читав і співав на криласі. Дуже добре писав 
шкільні твори, рано полюбив театр, тому часто у 
матері випрошував 25 копійок на квиток до театру.

1 грудня 1840 року помер батько, залишивши дру-
жині та дітям невеликі заощадження. Того ж року 
Степан закінчив церковно-парафіяльну школу і 
вступив до Конотопської повітової школи. Та вчився 

рада вирішила мати в місті пожежну охорону. На 
зібрані кошти було збудовано пожежне депо та спосте-
режну вежу. Пожежна охорона мала чотири парокін-
ні виїзди: один з ручною помпою, дві водяні діжки та 
одну лінійку для пожежної команди, оснащену драби-
нами, баграми, іншим приладдям. Спостереження на 
вежі і в депо було цілодобовим у дві зміни. Керівником 
був В. Г. Анічкін — один з ініціаторів цієї справи.

При міських церквах упродовж ХІХ століття, через 
збільшення письменних парафіян, відкривалися 
бібліотеки, переважно з церковною літературою.  
Так бібліотека Вознесенської церкви на 1900 рік  
налічувала 150 примірників книг. З ініціативи Сте-
пана Івановича Пономарьова у місті відкрилася гро-
мадська бібліотека.

заводи з 16 найманими працівниками, то на поча-
ток ХХ століття їх було вже 35 з 7000 працівників. 
Збудовано чавуноливарний завод Кетхудова, цегель-
ний завод Лінова, два інші цегельні заводи, пиво-
варний завод. Нарощував виробництво механічний 
завод. Він почав виробляти котли та обладнання 
для цукрової промисловості. Розростаючись, цей 
завод відрізав частину міста від історичного вихо-
ду до річки. Замість двох водяних млинів на заплаві  
Єзуча збудували два механічні млини на історичних 
місцях. Залізничні майстерні складалися з 15 вели-
ких цегляних споруд.

Немало труднощів виникало в бутті Конотопа, з яки-
ми боролася громада. Пожежі були в місті досить час-
тим явищем, хоча після страшної пожежі 1862 року 
більше не виникало таких великих пожеж. Громадська 
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Олександр Матвійович Лазаревський.  
Художник Г. Яременко.

Тарас Григорович Шевченко. Листівка кінця ХІХ ст. 
Фотоательє Везенберга, м. С.-Петербург

Сім’я Лазаревських. Зліва направо: Гліб, невідомий, Олександр Матвійович, Ганна Олександрівна, невідомий, Катерина,  
Ганна Миколаївна. Село Підлипне, 1901 р.
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Невський проспект (Гоголівська вулиця). На розі чоловіча гімназія, далі — часова майстерня та крамниця Певзнера.  
Листівка 1910-х роківі

творів. У 1871-1872 роках склав повну бібліографію 
творів М. Максимовича, опублікував низку матеріа-
лів про його життя і діяльність.

Багаторічні бібліографічні пошуки дали змогу 
вченому підготувати і випустити багато праць про 
видатних письменників і вчених, зокрема літера-
турно-бібліографічні нариси, присвячені Пушкіну, 
Некрасову, Крилову, Міцкевичу, Гоголю, Грибоєдо-
ву, Лазаревському та ін. За підписом «Тарасій Звон-
ков» Пономарьов надрукував у журналі «Новое вре-
мя» велику літературно-бібліографічну бесіду про 
«Кобзар» Т. Шевченка. Розшукав і надрукував вісім 
листів Шевченка до різних осіб. Упродовж 20 років  
(з 1889 до 1910) Пономарьов пише здебільшого на 
релігійні теми, друкує вірші.

журналах та газетах. Він мав близько 40 псевдо-
німів, якими підписував свої статті та нариси:  
«Граф Бібліо», «Київський студент», «Залізняк», 
«Українець», «Один з народу», «Земляк», «Книж-
ник» тощо.

Усе життя, де б не жив Пономарьов, усі свої кошти 
витрачав на придбання книжок для власної бібліо-
теки, яка у 1863 році становила 3000 примірників. 
Після тяжкої хвороби в 1867 році він у кінці січ-
ня 1868 року йде у відставку і переїздить до Києва, 
куди перевозить і свою бібліотеку, що складала вже 
5000 примірників. У Києві жив до 1872 року, інколи  
від’їжджаючи до Конотопа. Був у гарних стосунках 
з видатним українським ученим, першим ректо-
ром Київського університету М. О. Максимовичем, 
брав участь у редагуванні тритомного видання його 

Ось як згадували Степана Івановича вихованці цьо-
го навчального закладу: «Вчителі у нас були добрі, 
були звичайно і кепські… Але один з них, а саме росій-
ської мови, Степан Іванович Пономарьов, був навіть 
на диво рідкісна людина. Він був для нас сонячним 
променем в суворій похмурій кадетській буденщині. 
За те — як же ми любили дорогого учителя…».

Починаючи з 1850-х років його ім’я все частіше 
з’являється на сторінках наукових видань того часу. 
Свої праці він друкував у «Записках Императорской 
Академии наук», членом-кореспондентом якої був,  
у «Киевских Епархиальных Ведомостях», «Полтав-
ских Епархиальных Ведомостях», «Отечественных 
записках», «Трудах Киевской Духовной Академии», 
«Киевлянине» та в багатьох інших тогочасних 

До літа 1853 року жив у Києві, шукав роботу, а 
потім їде до Москви, розраховуючи на допомо-
гу відомого публіциста й історика Погодіна. Не 
заставши по приїзді його в місті, прямує до Петер-
бурга. А коли і там з роботою не поталанило, 
повертається до Москви. Нарешті влаштовується 
в 4-й реальній гімназії позаштатним доглядачем 
учнів. У Москві він написав дисертацію бібліогра-
фічного спрямування, за яку отримав ступінь кан-
дидата наук.

Через сімейні обставини 1855 року змушений був 
залишити Москву і виїхати до Конотопа. Невдо-
взі дістав посаду «молодшого вчителя» російської 
мови в Полтавській гімназії, а в 1857 році після іспи-
ту — вчителя російської мови і словесності в Пол-
тавському кадетському корпусі.
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Соборна вулиця. Каланча пожежного депо, ліворуч — будівля міської Думи. Листівка 1910-х років

Ярмаркова площа. Казначейство. Листівка 1910-х років
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Гоголівська вулиця. Собор Різдва Пресвятої Богородиці. Листівка 1910-х років

Лазаревський Олександр Матвійович народився 
8 (20) червня 1834 року в селі Гирівка Конотопського 
повіту Чернігівської губернії, нині село Шевченкове 
Конотопського району Сумської області в сім’ї служ-
бовця. Закінчив Конотопське повітове училище, дру-
гу Петербурзьку гімназію, історико-філологічний 
факультет Петербурзького університету. 

В архіві Чернігівської казенної палати віднай-
шов Генеральний (Румянцевський) «Опис Мало-
росії». Почесний член історичного товариства 
Нестора-літописця, один із засновників журналу 
«Киевская старина». Пожертвував частину великої 
колекції старовини та книг для створення музею. 
Брати Лазаревські допомагали Тарасові Григоро-
вичу Шевченку під час заслання та сприяли його 

він вирішує подарувати бібліотеку Конотопському 
земству. Частина книг із бібліотеки С. І. Пономарьова 
започаткувала бібліотечний фонд міського краєзнав-
чого музею ім. О. М. Лазаревського. 

Конотопці завжди любили свою стародавню зем-
лю, легенди й перекази старших людей про давни-
ну, зберігали старовинні речі, тож серед мешканців 
міста, інтелігенції, дворян виникла негайна потре-
ба у збереженні знайдених артефактів та старожит-
ностей. Треба було розповсюджувати знання з істо-
рії рідного краю. З ініціативи Олександра Михай-
ловича Лазаревського було відкрито повітовий 
краєзнавчий музей. В основу колекції лягла при-
ватна колекція Лазаревського. Не можна оминути 
увагою славне життя цієї людини, сподвижника 
Великого Кобзаря.

Івановича помістили у земську лікарню, де 31 жов-
тня 1913 року о 5-й годині ранку на 86 році життя він і 
помер. А 1 листопада його поховано на цвинтарі пара-
фіяльної Успенської церкви міста Конотопа, якій він у 
свій час надавав благодійну допомогу.

По смерті Степана Івановича московське товари-
ство Бухгейма випустило книжку, присвячену вче-
ному, у якій надруковані бібліографія і численні 
листи до нього відомих літераторів — І. Аксакова, 
М. Сухомлинова, М. Максимовича, М. Погодіна та 
інших.

Під кінець життя бібліотека Пономарьова мала при-
близно 15000 примірників. Ще за життя його найбіль-
ше пригнічувало гірке розуміння невідворотності роз-
луки з бібліотекою. Після довгих вагань та переживань 

Тонка ерудиція, величезний досвід, багатющі зна-
ння навіть найдрібніших літературно-історичних 
фактів, проходять червоною ниткою через усю його 
літературно-наукову спадщину. Вроджена винятко-
ва пам’ять і уважність його до книги цілком заміняли 
йому столичні книгосховища і давали змогу, корис-
туючись тільки однією власною бібліотекою, сидячи 
в глухій провінції, творити з успіхом. З перших днів 
виходу в світ журналу «Киевская старина» Пономарьов 
стає його постійним співробітником, друкуючи різні 
матеріали. Упродовж свого життя Пономарьов напи-
сав, відредагував та видав близько 700 праць. У вида-
ному в 1913 році Академією наук списку його праць їх 
налічувалося 680! Деякі з них залишилися ненадру-
кованими. Серед них «Систематичний каталог Макси-
мовича», «Город Конотоп». У жовтні 1913 року Степана 
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Земська вулиця. Ліворуч у перспективі будівля земства, праворуч — огорожа міського саду та жіноча гімназія. 
Листівка 1910-х років

Ярмаркова площа. Синагога та єврейська школа з бібліотекою. Листівка 1910-х років
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Гоголівська вулиця. Міський сад та церква Різдва Пресвятої Богородиці.  
Листівка 1910-х років

1897 році. Збудували два притвори: південний в ім’я 
Сорока Мучеників, північний в ім’я Великомученика 
Пантелеймона. Всі вівтарі стали теплими. На будівни-
цтво дзвіниці значні кошти пожертвував прихожанин 
цієї церкви генерал-губернатор М. І. Драгомиров.

Не можна не згадати славну біографію цієї визна-
чної особистості.

Михайло Іванович Драгомиров народився 8 лис-
топада 1830 року на батьківському хуторі непода-
лік від Конотопа. Успішно закінчивши Конотоп-
ське міське училище, він вступає до Дворянсько-
го полку (пізніше Костянтинівський кадетський 
корпус) — навчального закладу для молодих дво-
рян, який давав загальну військову освіту. М. Дра-
гомиров закінчив курси у Дворянському полку  

Міністрів України у 1999 році його ім’я присвоєно 
Конотопському міському краєзнавчому музею. Одна 
з центральних вулиць міста названа його ім’ям. 
Справу батька на історичній ниві продовжила його 
донька Катерина Лазаревська. Дослідженням жит-
тя та діяльності О. М. Лазаревського та його братів 
займався довгий час його правнук Олександр Олек-
сандрович Лазаревський. 

Кожна історична вулиця, кажуть, повинна вести 
до храму, до собору. Цього не скажеш про всі наші 
українські міста, по яких руйнівною віхолою проне-
слася одвічна історія нашого краю. Найбільше потер-
піли історичні будівлі. Та все ж у Конотопі зберегли-
ся і діють порівняно немало старовинних храмів. На 
зламі віків, зазнали реконструкції існуючі церкви. 
Вознесенська церква отримала кам’яну дзвіницю у 

сидел Т. Шевченко року 1859». Зараз диван експону-
ється в одній із зал музею. 

О. Лазаревський був автором близько 450 праць 
і статей переважно з історії Лівобережної Украї-
ни XVII-XVIII століть. Видав документальні публі-
кації: «Щоденник М. Ханенка» (1884), «Сулимів-
ський архів» (1884), «Мотижинський архів» (1890), 
«Щоденник генерального підскарбія Якова Марке-
вича» (1893-1897). За любов до історії міста і невтом-
ну працю в пошуку матеріалів з історії Конотопщи-
ни його шанобливо називали «конотопським патрі-
отом». Помер 13 квітня 1902 року в Києві. Похований 
у селі Гирівка.

Конотопська міська рада заснувала в 1998 році 
премію ім. О. М. Лазаревського. Рішенням Кабінету 

звільненню. Кобзар відвідав у серпні 1859 року 
село Гирівку, де зустрівся з матір’ю братів Лазарев-
ських — Афанасією Олексіївною та її синами Федо-
ром та Іваном. О. М. Лазаревський познайомився 
з поетом у 1858 році в Петербурзі, переписав деякі 
твори для «Більшої книжки», доглядав Кобзаря під 
час хвороби, брав участь у перевезенні тліну покій-
ного Тараса Шевченка до Канева у 1861 році. Напи-
сав про це спогади. Книжка «Кобзар» 1860 року 
видання з дарчим йому написом Тараса Шевченка 
зберігається у Національному музеї Т. Г. Шевченка 
в Києві. Одним із перших почав збирати матеріали 
до біографії поета, написав «Спогади про Т. Шев-
ченка». Родиною О. М. Лазаревського у 1923 році 
подаровано Конотопському краєзнавчому музею 
диван з особистим написом історика «На сем месте 
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Олександрівська вулиця. Міське училище. Листівка 1910-х років

Зворотній бік фотографії конотопського  
фотомайстра Х. Серебреника. 1907 р.

Іуліанія Георгіївна Анічкіна-Сосновська.  
Фото поч. ХХ ст.
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Базарна площа. Крамниці та торгові ряди. Листівка 1910-х років

Пішовши у відставку, Драгомиров переїздить до 
свого родового хутора під Конотопом. Весь вільний 
час він присвячує науково-публіцистичній діяль-
ності, колекціонує твори мистецтва, підтримує ста-
рі зв’язки з літераторами та художниками. Його 
літературна спадщина становить понад 30 книг та 
брошур. Займаючи посаду командуючого війська-
ми округу, Драгомиров запроваджує використання 
українських пісень у військах округу. 

Іван Михайлович приділяв велику увагу розвитку 
молодих живописців Батьківщини. Так, він неодно-
разово прохав про допомогу учню Київського худож-
нього училища Дмитру Ільченку, спочатку земство 
Конотопа, а потім 30 вересня 1905 року звертається 
з рекомендованим листом до І. Ю. Репіна.

почесною бойовою відзнакою — орденом Георгія 
ІІІ ступеню. Однак далі йому не пощастило, він був 
важко поранений.

Після закінчення лікування генерал-лейтенант 
Драгомиров з 1878 по 1889 рік працював начальни-
ком Академії Генштабу. Оцінюючи його діяльність 
на цій посаді, історик Академії Генштабу в 1882 році 
писав, що під Драгомирова «непосредственным 
влиянием воспиталось с конца пятидесятых годов 
все наше военное общество».

У 1889 році Драгомирова призначено на посаду 
командуючого військами Київського військово-
го округу, з 1898 року — Київський, Подільський, 
Волинський генерал-губернатор при посаді коман-
дуючого військами округу, з 1903 року — член Дер-
жавної Ради. 

участь у битвах Вітчизняної війни 1812 року, закор-
донних походах 1813-1814 років. За Кримську війну 
всі полки дивізії отримали найпочеснішу колектив-
ну бойову нагороду – Георгіївські прапори з напи-
сом «За Севастополь». З першого дня командуван-
ня цією дивізією М. І. Драгомиров старався вихову-
вати в особистого складу прагнення до оволодіння 
військовою майстерністю у стислі терміни. Головні 
думки своєї системи виховання військ Драгомиров 
виклав у написаній ним «Памятной книжке чинов 
14-й пехотной дивизии». Правильність драгомирів-
ських методів виховання та навчання військ яскра-
во підтвердилась у ході російсько-турецької війни 
1877-1878 років. За керівництво військами при 
форсуванні Дунаю Драгомиров був нагороджений 

«из отличнейших», і ім’я його було занесено на 
мармурову дошку. Як один із кращих випускників 
Михайло Іванович отримав призначення до гвар-
дійського Семенівського полку. У 1854 році Дра-
гомиров вступив до Військової Академії й успіш-
но закінчив її в 1856 році із золотою медаллю, яка 
давалася тоді першому за успіхами серед тих, хто 
закінчив Академію. 

У 1860 році Драгомиров — викладач, а в 1863-
1869 роках — професор кафедри тактики Микола-
ївської академії Генштабу. В цей час видаються його 
книги «Очерки австро-прусской войны в 1866 г.» 
(СПб, 1867 р..), «Записка тактики» (СПб, 1866 р.) для 
військових училищ. 

З 1873 року Драгомиров у званні генерал-майо-
ра очолює 14-у піхотну дивізію. Ця дивізія брала 
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Соснівська вулиця. Комерційне училище. Листівка 1910-х років

Будівля комерційного училища. Листівка 1910-х років
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Соснівська вулиця. Собор Олександра Невського. Фото початку ХХ ст.

від якої відходили алеї, обсаджені різними квітами. 
Кожної неділі у теплі, погожі дні у парку грав духо-
вий оркестр пожежної команди. Вхід до нього був за 
платню. Тому відвідували його переважно заможні 
конотопці. Ті, хто не хотів чи не міг платити, про-
гулювалися вздовж паркана по дощаних тротуа-
рах. Зовсім інший був парк залізничного клубу, 
розташований недалеко від залізничного вокзалу. 
За відвідування цього парку платню не брали. Він 
розкинувся за собором Олександра Невського і був 
своєрідним продовженням церковного саду. Серед 
парку височіла двоповерхова споруда залізнично-
го клубу. Одним боком парк межував із залізни-
цею, інші виходили на невеличкі вулички. Парк мав 
також дерев’яну альтанку, але закриту з трьох боків, 

Києва. «І ось, коли рух вважався неможливим, коли 
все забастувало, вокзали переповнені розлюченим 
народом, з колій усе знято, йде цілий пустий потяг 
до Києва; його ведуть «бунтівники», — з неприхова-
ним подивом писав про це один із сучасників видат-
ного генерала.

Водночас із житловою та промисловою забудовою 
Конотопа йшла і соціально-культурницька розбудо-
ва міста. Побудували у місті і театр навпроти вокза-
лу по той бік залізниці. В театрі діяла місцева трупа, 
але часто виступали і гастролери з Києва, Черніго-
ва, Москви. Діяли два парки; один у старовинному 
центрі міста, інший біля залізничного клубу. Цен-
тральний парк був невеликий, але зручний. Обнесе-
ний парканом, він виходив на центральну вулицю — 
Гоголівську. Посеред парку вивищувалась альтанка, 

Як свідчив конотопський священик о. І. Демиден-
ко, перед смертю Михайло Іванович просив близь-
ких поховати його якомога простіше: без військ, гар-
мат і надгробних промов. Але похорон зібрав багато-
тисячний натовп. Віддати пошану М. І. Драгомирову 
прийшов чи не весь Конотоп. Про те, якою повагою 
користувався М. І. Драгомиров у суспільстві, гово-
рив і такий факт. Відомо, що генерал помер у час 
небувалого раніше розпалу революційного руху, 
зокрема, і в Конотопі, де в жовтні 1905 року відбував-
ся масовий страйк залізничників. Дізнавшись про 
смерть славного земляка, робітники не лише відмі-
нили запланований на день поховання виступ, а й 
запропонували дружині М. І. Драгомирова відпра-
вити потяг за родичами і знайомими покійного до 

З І. Ю. Репіним Драгомирова пов’язувала ста-
ра дружба. Зовнішність Драгомирова слугувала 
художнику для центрального персонажу картини 
«Запорожці» – отамана Івана Сірка, від імені якого 
запорожці пишуть листа турецькому султану. 

Михайло Іванович Драгомиров був одружений із 
Софією Оврамівною Григорович. У них було п’ятеро 
синів та дві доньки. 

М. І. Драгомиров був почесним членом Москов-
ського та Київського університетів, Ради Миколаїв-
ської Академії Генштабу, Михайлівської артилерій-
ської академії, шведсько-норвезької королівської 
академії, національного військового товариства 
Франції.

Помер М. І. Драгомиров від паралічу серця у ніч 
на 15 жовтня 1905 року.
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Роменська вулиця. Ліворуч огорожа Успенської церкви, далі — цегляний будинок Дем’яненка. Листівка 1910-х років

Невський проспект. Ліворуч — «Русско-азиатский банк». Листівка 1910-х років
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Вулиця Лугинка. Будинок Радченка. Фото поч. ХХ ст.

були сплатити визначену думою платню в прибуток 
міста. Крім того у визначених Конотопським зем-
ством випадках візники повинні були мати промис-
лові посвідчення. До занять візництвом допускались 
особи чоловічої статі не молодше 16 років, тверезої 
і добропорядної поведінки, які не мали фізичних 
вад зі слухом, зором і мовою. Кожен візник купував 
за власний кошт уніформу — каптан (армяк), який 
повинен бути завжди чистим і охайним. 

За правилами вуличного руху візникам дозволя-
лось їздити по правій стороні зі швидкістю, що не 
перевищувала «рись» коня, брати пасажирів та ван-
тажі на певних стоянках, після виконання замовлень 
повертатися на попереднє місце. Суворо забороняло-
ся керувати конем у нетверезому стані, перевозити 

Візники повинні були реєструватися і купувати 
ліцензії — дозволи на діяльність. В інтересах городян 
було вигідно визначити тарифи за проїзд і налагоди-
ти гужове сполучення між усіма районами міста. 

Чернігівський губернатор видав міське положення, 
яке стосувалося візницького промислу в Чернігові, 
Ніжині і в Конотопі. Міські думи губернії приступили 
до його виконання. В загальних правилах було визна-
чено, що в Конотопі діє легковий та ломовий візниць-
кий промисел. Легковими візниками вважалися ті, 
хто займався перевезенням пасажирів у легкових 
екіпажах, колясках та каретах. Ломовими візника-
ми називали тих, хто займався перевезенням різних 
вантажів та пасажирів на простих возах. Усі візники 
повинні були мати встановлені білети з номерами, 
які видавала Конотопська міська управа і повинні 

З розбудовою міста у XVIII-ХІХ століттях вулиці 
міста стають довшими і для пересування від одні-
єї частини міста до іншої з’являється громадський 
транспорт, який бере під свій контроль міська вла-
да. Основним видом транспорту були гужові одно-
кінні та парокінні екіпажі. 

У ХІХ столітті візницьким промислом у містах  
Чернігівщини займалися городяни та мешканці 
навколишніх сіл, які приїздили до міст для додатко-
вого заробітку. До 1861 року міська влада не оподатко-
вувала візників. У зв’язку з розширенням міста вини-
кла потреба врегулювати відносини між візниками, 
пасажирами і міською владою. На території Черні-
гівської губернії були прийняті правила для Чер-
нігова, потім для Ніжина, а згодом і для Конотопа. 

перед якою знаходилася невелика площа. В альтан-
ці щонеділі грав духовий оркестр місцевої залізни-
ці. На майданчику дозволялося вальсувати відвід-
увачам парку. Хоча вхід був безкоштовний, до парку 
пропускали лише охайно одягнутих відвідувачів.  
У парку чергували охоронці й інколи жандарми. 

Також відпочивали мешканці міста, виїжджаю-
чи на пікніки. Місця для цього знаходили за око-
лицями міста або на річці Сейм. Одним із улюбле-
них місць відпочинку був гай Саєвського в запла-
ві річки Липка. Тут розташовувалися чоловіча 
і жіноча купальні, з усіх боків обнесені великим 
парканом. Поряд, як у лісі, так і на лузі, дозволя-
лося вільно відпочивати без розпалювання вогни-
ща. Деколи тут відбувалися показові маневри кін-
нотників місцевого гарнізону.
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Вулиця Лугинка. Міст Через річку Єзуч. Листівка 1910-х років

Соснівський шлях. Залізничний міст. Листівка 1910-х років
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Варваринська вулиця. Житлові будинки. Листівка 1910-х років

вантажниками. Бажаючи відзначити грубість, неу-
цтво в народі казали: «Ведеш себе, лаєшся, як ломо-
вий візник». Інколи на возі стояв великий ящик, в 
залежності від того який вантаж перевозили. 

Пасажири і вдень, і в нічний час, тобто цілодобо-
во, які їдуть на парокінному візнику, можуть мати 
вантажу не більше двох пудів, не рахуючи кількості 
пасажирів. Сані у міській упряжі прирівнювалися по 
таксі з відкритими дрожками, бричками та повозка-
ми. Всі особи, які займалися легковим візницьким 
промислом, повинні були строго дотримуватися 
встановленої такси під загрозою покарання і заборо-
ни займатися таким промислом. 

Міською думою екіпажі були обкладені таким 
податком: візники — власники карет, колясок, ландо, 

козлах та мокнув під дощем. Інколи візник правив 
суму, враховуючи загальний вигляд клієнта, сам 
він чи з дамою, яка погода, який час (день чи ніч), 
поспішає чи ні, чи багато в нього речей, чи знає він 
місто і, головне, на яку відстань везти. Пасажир, у 
свою чергу, визначав: чи багато на стоянці візників, 
чи добрий кінь чи подобається екіпаж. Торгували-
ся, сперечалися і нарешті домовлялися. При дамах 
торг був недоречним. Пізно ввечері та вночі візники 
користувались особливим попитом у клієнтів.

Візники працювали переважно «від хазяїна» 
і повинні були здавати йому щодобово визначе-
ну суму, незалежно від того заробив він її чи ні. За 
поломку екіпажа або ремонт збруї хазяїн вирахову-
вав із зарплатні. Вантажний транспорт був кінним, 
гужовим. Ломові візники-ломовики були також і 

Легковий візник, крім номера білета, взятого у 
міській управі, повинен був мати на спині номер 
шириною три вершки, нанесений білою фарбою, 
та мати з лівого боку кучерського сидіння ліхтар з 
номером червоними цифрами, який запалювали у 
вечірній час.

Для ломових візників білет (номер) повинен був 
бути прибитий на передній частині дуги на видному 
місці. Ломовим візникам дозволялося їздити по міс-
ту з вантажем лише кроком, а без вантажу — м’якою 
риссю, але не вскач. 

Збруя конотопських візників повинна була бути 
ремінна, екіпаж повинен був мати пристойний 
вигляд, з підйомним верхом від дощу, з шкіря-
ним фартухом для ніг пасажирів. Візник сидів на 

п’яних пасажирів, їх потрібно було відвезти додому 
та в разі потреби викликати поліцію. 

Оплату за проїзд візники брали за тарифами, визначе-
ними правилами, встановленими міською думою. Пла-
та за користування гужовим транспортом у весняний та 
осінній період змінювалася в зв’язку з бездоріжжям.

Представники поліції під час виконання службо-
вих обов’язків та особи, які потребували негайної 
медичної допомоги, їздили безкоштовною. За само-
вільну зміну вартості проїзду візники притягалися 
до відповідальності. 

З метою кращого контролю за візниками міська  
влада пропонувала створення груп на чолі зі старос-
тами, яких обирали самі візники. Старости стежили 
за виконанням міських інструкцій, централізовано 
збирали податки і звітували перед владою. 
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Сарновська вулиця. Листівка 1910-х років

Міщани Конотопа. Фото поч. ХХ ст. Інна Георгіївна Анічкіна, княгиня Кауфман.  
Фото поч. ХХ ст.



68

Ярмаркова площа. Ліворуч — Казначейство, праворуч — жандармерія. Листівка 1910-х років

вантажів перевезених через залізничну станцію Коно-
топ. На одній із головних вулиць міста — Успенсько-
Троїцькій через певні проміжки стояли кузні, де під-
ковували коней та лагодили вози, які часто ламалися 
на майже непрохідних в осінню пору вулицях міста. 
Тому міська влада змушена була замощувати цен-
тральні вулиці очеретом. У 1903 році були замощені 
Невський проспект, Царський та Соснівський шляхи, 
Роменська, Путивльська, Батуринська, частина Олек-
сандрівської вулиці. З 1 серпня 1903 року почали утри-
мувати копитний збір на користь міста на трьох в’їздах 
до міста, 5 копійок з однокінного екіпажу, 3 копійки з 
однокінного воза з вантажем. У Конотопі налічувало-
ся 36 вулиць, одна площа, один міській сквер. Загаль-
на площа міста становила — 7,5 кв. верст.

Ціна проїзду коливалася від 5 копійок до 60 копі-
йок. У нічний час та в бездоріжжя ціна проїзду по 
місту зростала майже вдвічі. 

Багаті люди могли дозволити мати власні екіпажі, 
часто запряжені декількома кіньми. Це дозволяло 
підвищити швидкість руху і було дуже престижно 
і свідчило про високий громадянський і матеріаль-
ний статус власника екіпажу. Кінні повозки вико-
ристовувалися для надання медичної допомоги, у 
пожежній службі та для підвозу води. 

За проїзд по деяких вулицях було введено так 
званий «копитний збір», який дав місту у 1910 році 
7334 рублі 94 копійки прибутку. А збір з велосипедів 
та автомобілів лише 90 рублів. 

У 1901 році в місті почали прокладати бруківку 
на кошти, отримані від збору попудного податку з 

У Конотопі було 16 міських маршрутів, почина-
ючи від центру міста (вважаючи його закінчення 
біля Вознесенської церкви та будинку спадкоємців 
Беляє вих), 2) від вокзалу до центру міста, 3) до пиво-
варного заводу Й. Гернера на Лугинці, 4) до кінця 
Сарнавської вулиці, 5) до Богоявленської церкви, 
6) до земської управи, 7) до земської лікарні, 8) до 
виїзду на Батуринський шлях біля будинку Якимо-
ва, 9) до виїзду на вокзал, 10) до будинку Байдаков-
ського та Левченка на Лугинці, 11) до садиби Ген-
ке, 12) до частини міста, що зветься «Красногірка», 
13) до скотобійні, 14) від пивоварного заводу Герне-
ра на Лугинці до вокзалу, 15) від вокзалу до того ж 
пивоварного заводу, 16) в усі інші частини міста від 
центру. 

парокінних фаетонів платили по 4 рублі; власники 
однокінних фаетонів, критих та некритих дрожок, 
тюльберів та інших ресорних екіпажів — по 2 рублі; 
бігових дрожок — по 1 рублю. 

Серед легкових візників вищу категорію стано-
вили лихачі. У них були швидкісні коні з кращою 
якістю екіпажів та упряжі. Для більшої швид-
кості лихачі у великих містах ставили на колеса 
пневматичні гумові шини («дутики»). А на голо-
блі — ручні електричні ліхтарики для освітлення 
шляху.  

Центральні вулиці, якими їздили візники, замо-
щували деревом, а перехожі ходили по багнюці або 
по дерев’яних тротуарах. Дороги зв’язували місто 
в єдине ціле і тому міська влада щороку виділяла 
кошти на ремонт міських доріг. 
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У кінці XVIII століття, при подальшому розширен-
ні міста, розпланування набуває рис радіальної сис-
теми, оскільки розвиток відбувався уздовж радіаль-
них шляхів з Конотопа на Ромни, Прилуки, Чернігів, 
Батурин, Вирівку, Сарнавщину, Путивль. На перифе-
рії Роменська і Путивльська вулиці почали розгалу-
жуватися, а на Волкогонівці з’явилися напівкільцеві 
вулиці, що започаткувало радіально-кільцеву сите-
му вулиць.

При первісному заселенні Конотопа каркас розпла-
нування утворили кілька вулиць: Лугинка, Дрижча-
нівська, Германівська, Миколаївська.

Природні та історичні умови зумовили появу двох 
композиційних вісей у напрямку південь-північ. 
Одну з них на лівобережжі визначали архітектурні 
домінанти.

На правобережжі відповідну домінанту визначали 
Миколаївська та Богоявленська церкви. Така ком-
позиційна структура сформувалася поступово про-
тягом століття (1640-1740). Жодна з тогочасних архі-
тектурних домінант, що формували життєве серед-
овище старого міста, в первісному вигляді не дійшла 
до нас. Але мережа сучасних вулиць в основному збе-
регла картину життєвих артерій Конотопа ХІХ ст.

Як зазначає «Топографічний опис міста Конотопа», 
«… у сім місті є старовинне земляне укріплення, що 
складається з земляного валу, котрий осипається, 
має форму видовженого чотирикутника; з трьома 
виїздами: Роменським, Київським і Путивльським. 
Укріплення се оточене з трьох боків передмістями, 
ми, а з четвертого — річкою Єзуч.

Передмістя ділиться на 5 частин, за назвами: пер-
ша Міська, друга Волкогонівська, третя Дражчів-
ська, четверта Красногірська, п’ята Загребельська; 
вулиць під назвами 21, з-поміж котрих: 1 Москов-
ська, 2 Путивльська, 3 Дражчівська, 4 Гончарівська, 
5 Завальна, 6 Петрова, 7 Веровська, вона ж і Батурин-
ська, 8 Підвальна, 9 Волкогонська, 10 Римарівська, 
11 Кавіна, 12 Лугинка, вона ж і Роменська, 13 Овчин-
никова, 14 Германівська, 15 Макарівська, 16 Шилівка, 
17 Кліщівська, 18 Сивашівка, 19 Бондарівка, 20 Кози-
нівка, 21 Нижча».

Вісім років у міській думі обговорювалося питання 
про встановлення у місті телефонного зв’язку. Теле-
фонізація міста почалася з розповсюдження телефо-
ну по закладах залізниці. Лише в 1911 році телефон 
провели до будинків заможних жителів.

Конотоп у ХІХ столітті — звичайне повітове місто 
на Чернігівщині, де люди займалися, в основному, 
землеробством. З-поміж них були тут і талановиті 
люди, які полюбляли і творчу працю. Жінки виши-
вали і ткали, чоловіки творчо працювали з деревом 
і металом. Cебто розвивалося декоративно-ужиткове 
мистецтво. На жаль, мистецьких промислів не було, 
ремісники працювали індивідуально. У фондах місь-
кого, Чернігівського та Сумського музеїв зберігається  
безліч чудових зразків вишивки, ткацтва, різьблення 
по дереву та виробів із металу. Конотопській вишивці 
початку ХІХ століття притаманні рослинні та геоме-
тричні орнаменти. Вони мали стриманий колорит, в 
якому переважали червоний, чорний  і білий кольо-
ри. Як правило оздоблювалися вишивкою предмети 
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одягу — жіночі та чоловічі сорочки, свитки, жіночі 
головні убори, предмети декоративного оформлення 
житла — рушники, скатерки, простирадла. Застосо-
вувалися різні техніки у вишивці: качалочка, гладь, 
набирування (поверхниця), вирізування з лиштвою, 
мережка, хрестик тощо. Часто використовувалася 
змішана техніка. Майже в кожній хаті стояв ткаць-
кий верстат. Ткацтво було одним із основних видів 
домашнього промислу. Виробляли килими, рушни-
ки, плахти, пояси, скатертини, інше. При оздоблен-
ні рушників завжди застосовувалися геометричні чи 
рослинні узори червоного кольору на білому тлі. Осо-
бливо вражають своєю кольоровою гамою, точністю 
малюнка вовняні плахти. Кожна майстриня ткала 
оригінальну, не схожу на інші вироби плахту, створю-
ючи справжній шедевр декоративного мистецтва.

Своєрідні витвори різьбленого дерев’яного деко-
ру, яким прикрашали будинки, можна зустріти на 
передмістях Конотопа ще й зараз. Це оздоблення 
ганків, вікон, дверей. Найбільше збереглися зраз-
ки початку ХХ століття, але різьбярські традиції 
конотопських умільців сягають сивої давнини. Як 
правило, це симетричні орнаментальні візерун-
ки, котрі виконувалися майстрами в об’ємних та 
напівоб’ємних декоративних композиціях. Слава 
конотопських різьбярів ширилася по всій тодішній 
Чернігівщині. Конотоп, як транзитне місто, мав бага-
то кузень, де окрім кінського реманенту, виробля-
лись і чудові вироби з металу для побутових потреб. 
Це ажурні ганки, хвіртки, ворота, огорожа. Багато 
виробів конотопські ковалі виконували на замовлен-
ня і з інших міст і сіл.

З другої половини ХІХ століття повітове містечко 
кардинально змінило свій статус, що було пов’язано з 
появою залізниці, паровозного депо та залізничних 
майстерень. Кількість мешканців збільшилась удві-
чі. До оновленого міста прибувало багато кваліфіко-
ваних фахівців. Безумовно, це дало поштовх і розви-
тку культури. Так, наприкінці ХІХ століття відкри-
то іконописну майстерню Василя Ілліча Лисенка, 
при якій навчався і працював невеликий колектив 
учнів. В. Лисенко (1864-1937) уродженець села Маті-
ївки Чернігівської губернії, талановитий художник, 
навчався у Петербурзькій академії мистецтв, потім 
у Київській рисувальній школі. На жаль, ці навчаль-
ні заклади закінчити йому не вдалося — через брак 
коштів. Та молодий художник зумів закріпитися 
в Конотопі, поставити будинок, організувати іко-
нописну майстерню. Майстри школи В. Лисенка 
виконували роботи з оздоблення храмів і церков 
по всій Чернігівській губернії й навіть за її межами. 
Сам Лисенко підтримував тісні стосунки з багатьма 
художниками міста.

Конотопські вироби мистецтва майже не виходили 
за рамки декоративності, але своєю оригінальністю 
й неповторністю зачаровували багатьох гостей міс-
та. А з-поміж них були Григорій Сковорода, Григорій 
Квітка-Основ’яненко, Тарас Шевченко, Марко Вов-
чок, Опанас Маркович, Микола Гоголь, Петро Чай-
ковський та інші. Конотоп за час свого існування від-
відало багато видатних осіб. 

Микола Васильович Гоголь неодноразово проїз-
див через місто. У своїй повісті «Пропавшая грамо-
та», надрукованій у 1831 році, він змалював картини 
життя і побут міста часів гетьманства. Існує леген-
да, за якою Гоголь «о молодые лета», проїздивши 
містом, підрядився за гроші чи на спір відспівувати 
мерця. Ця подія відобразилася потім у повісті «Вій». 
Картини Конотопського ярмарку теж знайшли своє 
місце у творах письменників.

Тарас Григорович Шевченко двічі приїздив сюди 
до родини Лазаревських, з якими щиро приятелю-
вав. Він зупинявся у їхньому маєтку Гирівці (тепер 
Шевченкове). Подовгу гостював у Лазаревських. Був 
знайомий з багатьма мешканцями міста і принаймні 
у листах велів їм уклонитися.

У травні 1871 року у свого брата Миколи Ілліча, 
інженера управління залізницею, гостював великий 
російський композитор Петро Ілліч Чайковський, у 
музиці якого є багато українських мотивів, зокрема 
в опері «Черевички» на сюжет гоголівської «Різдвя-
ної ночі».

З 1874 по 1883 рік у Конотопі мешкав білорусь-
кий поет Франціcк Казимирович Богушевич. Після 
закінчення Ніжинського юридичного ліцею він пра-
цював тут судовим слідчим. У Конотопі він почав 
писати свою відому поему «В острозі».

У 1894 році до міста в пошуках роботи переїхала 
родина Казимира Малевича, відомого художника, 
засновника супрематизму в малярстві. Батько Севе-
рин Антонович влаштувався тут на роботу на заліз-
ницю, а 16-річний Казимир розпочав творчу роботу. 
Становленню його мистецької особистості сприяв 
жвавий побут конотопців, розмаїті ремесла, коло-
ритний ярмарок, мальовничі околиці Конотопа, 
береги Єзуча. Саме в Конотопі юний Казимир напи-
сав і продав свої перші роботи «Місячна ніч» і «Гай з 
буслами». Пізніше в автобіографії зрілий художник 
дуже тепло згадував наше місто, його бурхливе бут-
тя, яскраві національні типи, залишив про Конотоп 
найщиріші враження. Родина Малевичів прожила 
тут два роки і у 1896 році переїхала до Курська, куди 
перевели батька в управління Курської залізниці.



У першій половині ХХ століття конотопці, волею 
і неволею, стали учасниками світових воєн і світо-
вих соціальних експериментів. Місто семи доріг 
пропускало через своє серце не ешелони, не ванта-
жі в них, а біблійного змія, що поділив світ, роди-
ну, збив людину на розпуття. Великі вітри тих 
десятиліть змінили карту світу. Вибір «бути — 
зникнути» ваготою ліг на душі конотопців, він 
часто ламав їхню волю, прирікав на страждання 
і каяття! Треба було вибирати між рідним краєм 
і чужиною, між вірністю й закоріненням батьків-
ських традицій і новаціями більшовицького ново-
навернення. Та попри все місто мріяло про небо, 
про польоти, про крила, які ростуть і ростуть.
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Церква Олександра Невського. Фото поч. ХХ ст.

ЖИТТЯ МІСТА ТА ЙОГО МЕШКАНЦІВ
 (1900-1917 роки)

На початку ХХ століття Конотоп являв собою неве-
лике повітове місто Чернігівської губернії. Станція 
Конотоп Курсько-Київської залізниці була за межею 
міста. В містечку, одначе, діяли пошта і телеграф. 
Головою повітової земської управи у 1901-1905 роках 
був Петро Миколайович Кандиба, міським голо-
вою — Григорій Якович Демченко. Тихе провінцій-
не життя скрашував ярмарок. У Конотопі проходило 
чотири ярмарки: Благовіщенський — з 22 березня, 
Георгіївський — з 20 квітня, Успенський — з 13 серп-
ня та Введенський — з 19 листопада. 

Значна увага вже тоді приділялась освіті. З 
2200 дітей шкільного віку навчалося 800 дітей — у 

4-класному міському училищі, жіночій прогімна-
зії, п’яти церковно-парафіяльних школах. 16 лис-
топада 1904 року засновано Конотопське комерцій-
не училище. У 1905 році за проектом архітекторів 
П. Тарасенка і Г. Сорокіна побудовано головний кор-
пус жіночої гімназії (вул. Лизогубівська). Конотоп-
ською земською управою було передано у власність 
гімназії частину бібліотеки, пожертвувану земству 
С. І. Пономарьовим.

Працювали земська лікарня на 40 місць із п’ятьма 
приймальними покоями, дві аптеки, шість апте-
карських магазинів, населення обслуговували 
шість лікарів, чотири фельдшери і бабка-повитуха.  
У Конотопі з 1905 року діяли відділення Мінсько-
го комерційного банку «Конотоп-Мінськбанк», 

пивоварний завод Й. В. Гернера, друкарня 
Ш. А. Левіна, чавуноливарний завод Д. Ф. Кетхудо-
ва. У місті працювало також два фотоательє, п’ять 
чайних, три трактири, шість пивних крамниць, дві 
нотаріальні контори.

У місті було сім православних церков, чотири 
єврейських молитовних будинки, п’ять цвинтарів.

На початку ХХ століття площа міста станови-
ла 7,5 кв. верст. У Конотопі налічувалося в той час 
36  вулиць, декілька площ, міський сквер, 31 кам’яна 
та 1882 дерев’яні будівлі. Люди використовували 
воду з місцевої річки Єзуч та колодязів. Населення 
міста постійно зростає: 1901 рік — 19404 чоловіки, 
1907 рік — 22849 чоловік, 1915 рік — 29862 чоловіки.

Для Конотопа перших десятиліть ХХ століття 
характерне значне територіальне розширення на 

південний захід і формування в районі залізничної 
станції нового міського центру. В 1913 та 1916 роках 
межі міста двічі розширювались і чітко виділили-
ся два загальноміські центри: старий — у районі 
Ярмаркової, Базарної та Соборної площ — і новий, 
що прилягав до залізничної станції.

Культовою домінантою нового центру міста була 
мурована церква Олександра Невського. Вели-
ке композиційне значення мали також вокзал 
та Головні залізничні майстерні, що були вели-
ким комплексом із 15 мурованих будівель, зведе-
них у 1899-1912 роках. У 1912 році в місті вже було 
88 двоповерхових будинків. Двоцентричність  
міста зумовила відкриття в 1910 році другого  
міського ринку у привокзальному районі.
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Вулиця Гоголівська. Поштово-телеграфна контора. Листівка поч. ХХ ст.

Вулиця Гоголівська, нині — проспект імені Леніна. Праворуч — газетний кіоск. Листівка поч. ХХ ст.
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Перший політичний страйк робітників Головних залізничних майстерень 28 липня 1903 р.  
Художник М. Д. Дешко

На одній із головних вулиць міста — Успенсько-
Троїцькій, стояли кузні, де підковували коней та 
лагодили вози, які часто ламалися на майже непро-
хідних у осінню пору року вулицях міста. Тому міська 
влада змушена була замощувати вулиці очеретом.

Розвиток економіки забезпечував надходження 
коштів до міської казни, які використовувались на 
впорядкування Конотопа. Бруківкою були замощені 
Невський проспект, Царський та Соснівський шля-
хи, Роменська, Путивльська, Батуринська, Олексан-
дрівська вулиці. У 1915 році розпочато облаштуван-
ня тротуарів. 1909 року збудовано перший залізо-
бетонний міст біля пивзаводу. За 1908-1910 роки 
у місті влаштовано вуличне освітлення. Протя-
гом 1908-1909 років Конотоп телефонізовано, а в  
1913-1916 роках збудовано міський водогін.  

1914 року побудовано електростанцію та здійсне-
но електроосвітлення центральних вулиць міста за 
проектом інженера-механіка Ф. Богатирьова. Таким 
чином, Конотоп другого десятиріччя ХХ століття 
набув уже вигляду невеликого європейського міста 
з досить упорядкованим центром.

У липні 1908 року в міському саду провізор 
І. Г. Брондо відкрив кіоск із продажу мінеральних 
вод. У вересні 1908 року відкрито заїжджий двір. 
Міська управа встановила правила користування 
велосипедами у місті. 

У 1909 році відкрито залізничне училище. У зем-
ському будинку, збудованому за проектом О. Васи-
льєва у 1910 році, восени 1911 року відкрито чоловічу 

гімназію. 1912 року побудовано двоповерхову будів-
лю технічного залізничного училища. 

Наступного року місто Конотоп асигнувало 
50 рублів на будівництво пам’ятника Тарасові Шев-
ченку у Києві. За прикладом інших міст відкрито 
міський сінематограф З. Я. Цифриновича на вулиці 
Путивльській. У місті працював також драматич-
ний театр, де в 1908 році проходили гастролі опер-
ної трупи М. Ф. Шигаєвої.

У листопаді 1911 року великою подією в житті міс-
та став перший в історії Сумщини політ над Коно-
топом на літаку «Блеріо-ХІ» авіатора Олександра 
Кузьминського, племінника Льва Толстого. Про це 
так писала газета «Рада» 11 листопада 1911 року: 
«Літання. Цими днями відбулось у Конотопі літан-
ня авіятора А. Кузьмінського. Він піднявся на 

1300 футів і назад не прилітав, бо, долетівши до с. 
Попівки (5 верстов від Конотопу) там спустивсь, 
через те, що трохи попсувався аероплан. Народу 
було багато, бо це було перше літання у Конотопі. 
Авіятор, як спускався, трохи забивсь».

Інтенсивно розвивалась економіка. Працювали 
великі й малі підприємства: механічний завод з 
ремонту землеробських машин, Головні залізничні 
майстерні товариства Московсько-Київсько-Воро-
нізької залізниці, які випускали запасні частини 
до паровозів, тендерів та вагонів, ковальські поков-
ки, литво, здійснювали ремонт паровозів, тендерів 
та вагонів. У майстернях працювало 2037 робітни-
ків. Ресорна майстерня Н. І. Шитова та Х. Б. Вайма-
на, друкарня Ш. А. Левіна, пиво-медоварний завод 
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Робітники Конотопського вагоноремонтного заводу. Фото 1915 р.

Товарний паровоз серії ОВ, що експлуатувався протягом 1897-1952 років та ремонтувався на Конотопському 
паровозовагоноремонтному заводі
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Фотографія першого випуску Конотопської жіночої гімназії Є. Г. Журид. 1914-1915 роки.

дарування політичних свобод. Унаслідок прийняття 
Маніфесту 17 жовтня 1905 року були дозволені вибо-
ри до Державної Думи. Від Конотопа до неї було обра-
но трьох депутатів: Рубіса, Приходька, Дементьєва.

На загальних зборах 28 жовтня 1905 року обра-
но Раду робітничих депутатів (Раду уповноваже-
них) у складі 86 чоловік на чолі з більшовиком 
М. М. Веселковим-Васильєвим. Рада припинила 
роботу на залізничному вузлі і звільнила началь-
ника Головних залізничних майстерень та деяких 
службовців за жорстоке ставлення до робітників.

Сьомого грудня 1905 року в Москві розпочав-
ся загальний політичний страйк, який переріс 
у збройне повстання. Рада робітничих депута-
тів підтримала московських робітників і усунула 

робітниками столиці, у місті відбулися демонстрації 
та страйки. Більшовики Конотопа проводили агіта-
ційну роботу серед робітників, влаштовували неле-
гальні збори, друкували листівки з політичними 
закликами. Особливого розмаху набрала боротьба 
робітників міста під час Всеросійського політичного 
страйку 1905 року. Страйк почали 10 жовтня робіт-
ники Головних залізничних майстерень, до яких 
приєдналися працівники паровозного депо, вагон-
ної дільниці, станції Конотоп та інших служб заліз-
ничного вузла. Обраний страйковий комітет очоли-
ли більшовики Я. Г. Смоловик, М. Р. Санжаревський 
та інші. Для охорони порядку була створена бойова 
робітнича дружина з 50 чоловік.

Наляканий революційними подіями, цар Мико-
ла ІІ підписує маніфест 17 жовтня 1905 року про 

На залізниці та в Головних залізничних май-
стернях працювало найбільше робітників. Відсут-
ність на підприємствах елементарних гігієнічних 
умов, праця по 12-14 годин негативно відбивались 
на здоров’ї робітників, що призводило до протес-
тів і страйків. У результаті робітничих виступів у 
1897 році законодавчо було скорочено робочий день 
до 11,5 години. Середня зарплата на виробництві 
становила 17-22 рублі, залізничники заробляли 
вдвічі більше. 

Зростала загальна солідарність трудящих. Так 
звістка про розстріл робітничої демонстрації у 
Петербурзі 9 січня 1905 року викликала обурен-
ня робітників Конотопа. З ініціативи соціал-демо-
кратичної організації, на знак солідарності з 

Й. В. Гернера, паровий вальцьовий автоматичний 
млин М. Г. Воловича, де виробляли житнє борошно, 
млин С. Є. Мовчана з виробництва рисового борош-
на. У 1913 році почав випускати продукцію Конотоп-
ський цегельний завод. Діяли ще три друкарні та 
чотири палітурні майстерні.

Відпочивали конотопці на річці Єзуч, яка до 
1914 року була невеличкою красивою водоймою з 
прозорою водою без мулу і заростів. У ній купалися, 
плавали на човнах та ловили рибу. 

Унаслідок побудови в серпні 1914 року великого 
цегельного заводу І. П. Комарова з гофманівською 
піччю багато води використовувалося для виробни-
цтва цегли, і через зменшення рівня води почалося 
замулення річки Єзуч.
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Вулиця Олександрівська. Праворуч — будівля Конотопського повітового училища. Листівка поч. ХХ ст.

Вулиця Соснівська. Комерційне училище, збудоване 1904 р. Листівка поч. ХХ ст.
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Перший залізничний міст. Фото поч. ХХ ст.

роботи. На виборах до Ради робітничих депутатів 
станції Конотоп більшість зі 106 обраних депутатів 
становили меншовики та есери. Головою Ради обра-
ли С. Д. Дубовика (пізніше більшовик), секретарем — 
І. М. Маруту. Рада прийняла рішення про 8-годин-
ний робочий день для працівників станції Конотоп 
і головних залізничних майстерень. Почали створю-
ватися профспілки. Головою профспілок робітників 
залізничного вузла обрали Н. Ф. Якубовського. У пер-
шій половині березня 1917 року організовано бойову 
робітничу дружину на чолі з І. М. Петрушенком.

17 березня 1917 року в Києві створено Українську 
Центральну Раду (УЦР), яка стала координуючим 
органом революції. Але їй не вдалося створити дієз-
датну владу на місцях.

ПРОЛЕТАРСЬКИЙ ПОСТУП КОНОТОПА  
(1017-1940 роки)

Лютнева революція 1917 року у Петрограді ски-
нула царя і проголосила демократичний устрій 
Російської держави. Революцію підтримала значна 
частина населення. 28 лютого 1917 року розпоча-
лося формування Тимчасового комітету Державної 
Думи, який 2 березня створив Тимчасовий уряд. 
На початку березня 1917 року почали виникати 
Ради робітничих депутатів. 5-6 березня пройшли 
вибори до Конотопської ради робітничих депута-
тів, перше засідання якої відбулося 8 березня.

Перші загальні збори Конотопської організації 
РСДРП відбулися 3 березня 1917 року. Було обрано 
партком на чолі з П. І. Новиковим і затверджено план 

У 1914 році міська Дума вирішила питання про 
збір податків із автоматичних екіпажів та порядок 
руху по місту автомобілів. Першим власником авто-
мобіля в Конотопі був нотаріус В. Н. Кумицький.

Під час Першої світової війни був побудова-
ний снарядний завод (1916 рік), де фабрикант 
М. І. Терещенко планував збирати автомобілі 
«Форд» для діючої армії. Для реалізації проекту 
було закуплено обладнання у США, але жовтневі 
події 1917 року в Росії все звели нанівець.

царську адміністрацію від керівництва залізнич-
ним вузлом. Почалась підготовка до збройно-
го повстання, створювалися робітничі дружини. 
Завдяки дружинам вдалося не допустити чорносо-
тенних єврейських погромів у місті. Уряд, злякав-
шись революційної активності робітників, оголо-
сив Конотоп на воєнному стані. Для придушення 
виступу робітників прибули загони з 500 солда-
тів та 300 козаків. Згодом ще батальйон піхоти та 
два ескадрони козаків з двома кулеметами. Були 
заарештовані і засуджені 213 активних учасни-
ків страйку. 2550 робітників звільнили з роботи. 
Революція зазнала поразки, і в країні розпочались 
розправи з революціонерами. Шостого листопада 
1907 року заарештовано і засуджено десять най-
більш активних учасників.
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Бондарі ярмаркують. Фото початку ХХ ст.

Лісопильня Радченка. Фото поч. ХХ ст.



80

Ротонда у парку відпочинку біля клубу залізничників. Листівка поч. ХХ ст.

великої кімнати, наповненої гласними і громадя-
нами міста Конотопа, голосно пролунали урочис-
ті слова Універсалу, який вітали щирими оплеска-
ми, дружніми вигуками: «Слава Україні!». Земська 
управа ухвалила такі рішення: 

1. «Признати Українську Центральну Раду про-
відником (керівничим) на шляху національного 
життя українського народу. Земське … обіцяє слу-
жити їй вірно і міцно, як своїй вищій краєвій інсти-
туції і всі зносини з Всеросійським Тимчасовим 
урядом веде через УЦР...

2. Вважаючи Універсал УЦР актом надзвичай-
ної ваги — одпустити потрібні кошти на його дру-
кування і розповсюдження між усією людністю 
Конотопського повіту.

Тоді ж почала виходити «Конотопська газета». 
Після неї з 1917 по 1941 рік — «Известия Конотоп-
ской организации РСДРП», «Известия Конотопско-
го Совета рабочих и солдатских депутатов», «На 
голод», «Красный железнодорожник», «Юношес-
кая правда», «Бюлетень», «Офіційний бюлетень», 
«Наш двигатель», «Ударник», «Ударник транспор-
та», «Сирена», «Селянські вісті», «Комуна» та інша 
періодика.

10 червня 1917 року прийнято І Універсал Цен-
тральної Ради, де проголошувалась автономія 
України. 29 червня у Конотопі відбулося над-
звичайне повітове земське зібрання 50 гласних, 
більшість з яких становили селяни. Голова зем-
ської управи Ганжа запропонував зібранню стоя-
чи вислухати Перший Універсал. У глибокій тиші 

місті не було жодної школи з українською мовою 
навчання. У квітні 1917 року створено спілку вчи-
телів та культурно-освітніх діячів Конотопа, зго-
дом у червні — спілку вчителів та діячів народної 
освіти міста. Освіта мала стати безкоштовною та 
обов’язковою. Освітяни активно здійснювали укра-
їнізацію та демократизацію навчання. Великої 
популярності в краї набули конотопські хорові та 
драматичні колективи.

У березні 1917 року створено профспілки Коно-
топських залізничних майстерень. Головою 
об’єднаного бюро профспілки залізничників обра-
ли токаря, більшовика Н. Ф. Якубовського. Було 
встановлено 8-годинний робочий день у Головних 
залізничних майстернях.

У цих умовах активізувалося суспільно-політич-
не та культурне життя міста і повіту. Значну роль 
у формуванні національної свідомості українців 
Конотопа відіграло місцеве українське культурно-
освітнє товариство «Просвіта». 11 березня 1917 року 
в Конотопі на перших відкритих зборах головою 
товариства була обрана директор жіночої гімна-
зії, донька історика О. М. Лазаревського — Ган-
на Олександрівна Лазаревська. Члени товариства 
проводили літературні вечори, ставили спектаклі. 
Конотопська «Просвіта» діяла в традиціях, закла-
дених істориком О. М. Лазаревським, бібліографом 
С. І. Пономарьовим та іншими просвітянами. Вели-
ку увагу український уряд приділяв відродженню 
української мови та її використанню в усіх сферах 
життя, ліквідації неписьменності. До революції в 
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Дорожні майстри Конотопського залізничного вузла. Фото початку ХХ ст.

Станові козаки Конотопа та Конотопського повіту. Перший ліворуч — Грицько Павлович Носенко. Фото 1916 р.
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Вид на Конотоп з боку Загребелля. Листівка поч. ХХ ст.

розповсюдив повідомлення про зосередження вла-
ди в руках Ради робітничих і солдатських депутатів 
і ревкому. Було взято під контроль пошту і телеграф, 
проходження потягів через станцію, призначено 
комісарів для контролю за роботою місцевих орга-
нів та створено загін Червоної гвардії. На вимогу 
Української Центральної Ради підкоритися їй рев-
ком відповів, що підкоряється лише Раднаркому.

Сьомого листопада 1917 року було ухвалено 
ІІІ  Універсал УЦР, за яким проголошувалась Укра-
їнська Народна Республіка у складі Російської феде-
ративної Республіки, скасовувалося поміщицьке 
землеволодіння і запроваджувався восьмигодин-
ний робочий день, право на створення спілок і 
страйкових комітетів.

вели страйк, вимагаючи виплати заробітної плати. 
Конотопська Рада робітничих та солдатських депу-
татів приймає резолюцію «про кризу влади та сучас-
ний момент». 14 вересня 1917 року проходили вибо-
ри до міської Думи. 18 вересня 1917 року Конотопська 
Рада переходить на бік більшовиків. Головою Ради 
стає більшовик І. М. Марута.

24-25 жовтня (7-8 листопада) 1917 року внаслідок 
збройного повстання в Петрограді до влади при-
йшли більшовики на чолі з В. І. Леніним. 26 жовтня 
1917 року телеграфіст Конотопського телеграфу І. 
Зимовець прийняв телеграму про повалення Тим-
часового уряду в Петрограді. 2(15) листопада в Коно-
топі створюється Військово-революційний комітет 
на чолі з П. І. Новиковим. Військово-революцій-
ний комітет звільнив політичних в’язнів з тюрми, 

Є. Бош, голова окружного комітету РСДРП(б) Пів-
денно-Західного краю. Учасники мітингу висту-
пили за скликання ІІ Всеросійського з’їзду Рад. 
28 червня виконком Ради робітничих депутатів 
станції Конотоп прийняв рішення про організа-
цію Червоної гвардії. До неї вступили близько 
500  залізничників.

Після провалу липневого (1917 р.) наступу росій-
ської армії на фронті в Україні почали панувати 
анархія і безлад. У Конотопі відбувалися сутички 
між місцевим населенням і солдатами-дезерти-
рами. Тому в місті були створені загони червоної 
гвардії та органи міліції.

Починається більшовизація Рад. У вересні  
1917 року робітники залізничних майстерень про - 

3. Установити грошовий збір в обсягу 2% — 
10581 руб. 76 коп. — на всі податки, які мають над-
ходити у земську скарбницю і ці гроші надсилати 
УЦР на краєві потреби. На цей грошовий внесок 
зробити позику і борг погасити земським окладом 
1918 року».

Серед гласних земства було зібрано в Національ-
ний фонд 147 руб. 43 коп., які доручили земській 
управі переслати на краєві потреби Української 
Центральної Ради у Києві.

На початку червня 1917 року проходили вибори 
до міської Думи, в яких взяли участь 13 списків різ-
них партій та груп населення.

27 червня на привокзальній площі станції Коно-
топ проходив мітинг робітників і солдатів, на яко-
му з доповіддю «Про поточний момент» виступила 
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Прохідна Головних залізничних майстерень, збудована в 80-х роках ХІХ ст. Фото 2011 р.

Члени Конотопського ревкому. Перший праворуч (сидить) — Ф. М. Віленський, другий — Н. Р. Санжаревський. Фото 1919 р.
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Комуністичний суботник у Конотопі. Фото 1923 р.

У ніч з 9 на 10 (25) січня 1918 року о 4-й годині ран-
ку почалося збройне повстання в Конотопі проти 
військ Симона Петлюри. Влада перейшла до Вій-
ськово-революційного комітету на чолі з П. І. Нови-
ковим. На залізничному вузлі — в депо та в майстер-
няхі — роззброїли гарнізон з трьох куренів піхоти 
та двох гарматних батарей. Захопили 20 кулеметів, 
8 гармат, кілька тисяч гвинтівок з великою кількіс-
тю набоїв до них, великі склади зброї, військового 
спорядження та бойових припасів. Чотирнадцятого 
січня група червоногвардійців із слюсарів депо стан-
ції Конотоп під керівництвом К. Т. Неровні вивела з 
ладу паровози. Загін під командуванням матроса 
Ганзі оточив і роззброїв штаб петлюрівського гарні-
зону в будинку комерційного училища.

«Про націоналізацію землі» та «Про конфіскацію 
будинків у міської буржуазії для переселення в 
них робітників». Їх було відхилено, і більшовики 
вийшли зі складу Думи.

Наприкінці грудня 1917 року до Конотопа для 
підтримки місцевих органів УЦР з гарматами при-
був курінь заможних селян Ніжинського повіту 
військ УЦР на чолі з сотником Тлустенком. У січ-
ні 1918 року збори солдат куреня імені Т. Шевчен-
ка, який перебував у районі Конотопа, схвалили 
резолюцію про нейтралітет. На початку січня 1918 
року почався наступ червоногвардійських загонів 
В. Антонова-Овсієнка, Р. Берзіна, М. Муравйова. 
Опору більшовицьким військам розпропагандова-
ні українські військові частини не чинили.

бригада. Конотопський ВРК та більшовицька орга-
нізація змушені були піти у підпілля.

Українська Центральна Рада почала роззброю-
вати більшовизовані частини і відправляти сол-
дат-росіян за межі України. Було вислано майже 
85 % особового складу артилерійського дивізіону і 
понад половину складу хімроти з Конотопа.

Перший Всеукраїнський з’їзд Рад у Харкові у 
грудні 1917 року проголосив Україну Республікою 
Рад робітничих, солдатських і селянських депута-
тів, обрав радянський уряд України — Народний 
секретаріат. У роботі з’їзду брали участь делегати 
від міста Конотопа П. І. Новиков і В. Я. Бабко.

22 грудня 1917 року більшовицька фракція 
внесла на розгляд міської Думи два проекти:  

Паралельно з ревкомами існували й повітові зем-
ства, міські думи, ради робітничих і солдатських 
депутатів. Йшла боротьба за владу між більшови-
ками і Центральною Радою.

14 листопада 1917 року у зв’язку з тим, що Коно-
топський ревком з більшовиків взяв під своє 
керівництво місцеві військові сили та встановив 
контроль над діяльністю повітового комітету за 
дорученням Чернігівської ради при губернському 
комісарові, для розгляду справ до Конотопа виїха-
ли з Чернігова Р. А. Ганжа та В. А. Базилевич. У ніч 
з 16 на 17 листопада 1917 року владу у місті захо-
пив полковник Палій, командир 3-го полку «сіро-
жупанників». На станцію Конотоп прибули курінь 
січових стрільців з 600 бійців та артилерійська 
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Вулиця Гоголівська. Першотравнева демонстрація. Фото з вікна трудової школи. На другому плані дзвіниця церкви Різдва 
Пресвятої Богородиці, колишньої міської Думи та пожежна каланча. Фото 1924 р.

Банний Андрій Сергійович — у 1921 р. командир 
Конотопського караульного батальйону. Фото 1919 р.

Носенко Пилип Іванович (майстер паровозоремонтного 
заводу) з дружиною Марією та донькою. Фото 1903 р.
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введено облоговий стан. У ніч з 17 на 18 берез-
ня 1918 року червоні війська залишили Конотоп. 
Загін П. І. Новикова в бою за село Чорноплато-
ве був знищений австро-німецькими військами 
31 березня 1918 року.

Конотоп захопили німецькі та українські війська. 
Головою Конотопської комендатури призначено 
барона фон Росінга. Німці у квітні 1918 року роз-
пустили ЦР. Гетьманом України стає Павло Скоро-
падський.

Для зміцнення влади гетьман замість коміса-
рів призначив губернських і повітових старост.  
У травні-червні 1918 року було розстріляно близь-
ко 370 жителів Конотопа та близько 700 чоловік 
вислано до концтаборів у Пінські болота.

та її союзниками, однією з умов якого було визво-
лення України від військ більшовиків. Законом 
УНР від 6 березня 1918 року старий поділ на губер-
нії та повіти скасовувався і утворювалися 32 зем-
лі — адміністративні одиниці — менші за губер-
нії і більші за повіти. Передбачалось утворення 
Посейм’я з центром у місті Конотопі.

У лютому-березні 1918 року проходила окупація 
України австро-німецькими військами. Першо-
го березня 1918 року постановою Конотопського 
повітвиконкому Рад було утворено повітовий ВРК, 
і більшовики захопили у конотопському казначей-
стві 274 тисячі рублів. Було створено два червоно-
гвардійських загони. Перший загін М. М. Вакулен-
ка виїхав до Києва воювати проти німців за стан-
цію Бобринська. У місті в зв’язку з наступом німців 

Ради робітничих, солдатських та селянських депу-
татів та повітову земську управу. Головою повітви-
конкому обрали П. І. Новикова — керівника Коно-
топської більшовицької організації.

Закрито буржуазні газети, націоналізовано 
друкарні, конфісковано майно і цукор на цукро-
вих заводах. Створено Раду народного господар-
ства міста Конотопа. З середини січня 1918 року 
почав діяти головний штаб Конотопської Червоної 
гвардії. 31 січня 1918 року почалася націоналіза-
ція Головних залізничних майстерень Конотопа. 
Конотопська Рада робітничих депутатів виключи-
ла зі свого складу меншовиків.

Центральна Рада оголосила в IV Універсалі про 
повну самостійність і підписала мир з Німеччиною 

13 січня 1918 року радянські загони на чолі з Пер-
шим Московським загоном особливого призначен-
ня ім. Москради вступили в Конотоп. Було вигнано 
з Конотопа петлюрівські війська. 

У бою під станцією Крути 17(29) січня 1918 року 
від військ Муравйова героїчно загинули київські 
студенти, гімназисти та поранено декількох коза-
ків Конотопської сотні вільного козацтва, які зго-
дом померли від тяжких поранень у Конотопі.

25 січня (7 лютого) 1918 року відкрився II з’їзд 
Рад робітничих, солдатських і селянських депу-
татів Конотопського повіту. В роботі з’їзду взяло 
участь 600 делегатів. З’їзд прийняв рішення про 
розпуск міської Думи і повітової земської управи, 
введення робітничого контролю на промислових 
підприємствах Конотопа. Обрано повітвиконком 

Робітники на будівництві Клубу залізничників станції Конотоп. Фото 1928 р.
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Учасники планерного гуртка. На знімку планер «А-6 Ильич». Фото 1924 р.

Мітинг перед Будинком Рад у день жовтневої революції. Демонстранти займають частину Соснівського шляху.  
Фото 1929  р.
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дорівнювала одноденному заробітку робітника. 
Внаслідок скрутного становища з харчуванням 
відділ соцзабезпечення відкрив їдальню для вида-
чі безкоштовних обідів дітям червоноармійців та 
найбіднішого населення.

Радянська влада розправлялася з так звани-
ми представниками буржуазії. 29-30 червня 
1919 року за наказом №1 комісії червоного теро-
ру в ніч на 29-30 червня розстріляно 22 особи — 
колишніх заможних конотопців, членів буржуаз-
них партій.

У 1919 році відкрито та реорганізовано низ-
ку навчальних закладів: пролетарський універ-
ситет та народно-пролетарська школа, гімназія 
Е. Г. Журид, Олексіївське вище навчальне училище, 

командуванням Т. В. Черняка та загону конотоп-
ських партизанів. Вони зайняли місто 25 січня 
1919 року.

Вся влада в Конотопі перейшла до ВРК на чолі з 
Ф. М. Віленським. Проголошено державну хлібну 
монополію і продрозкладку. Для боротьби з безро-
біттям відкрито біржу праці. Влада була не в змо-
зі забезпечити населення Конотопа продуктами 
харчування, тому жителі міста займалися самоза-
готівлями. Частина робітників залізничних май-
стерень звільнялася у двотижневі відпустки для 
збирання врожаю. На станцію Конотоп щодня при-
бували сотні мішочників з Росії, які переплачува-
ли за продукти харчування, це призвело до зрос-
тання дорожнечі і падіння життєвого рівня насе-
лення. Ціна одного фунта хліба на осінь 1919 року 

П. Скоропадський зрікся влади і виїхав до Німеч-
чини. Більшовицькі війська у листопаді поча-
ли наступ на територію Чернігівщини. Німецьке 
командування оголосило нейтралітет, і згодом 
вони залишили Україну. На станцію Конотоп 
прибули війська Директорії під командуванням 
отамана Євгена Ангела. Штаб очолив полковник 
Палій — головний отаман війська Лівобереж-
ної України. Він видав наказ про вибори міської 
Думи в Конотопі. Комендантом міста був призна-
чений полковник Палій, повітовим комісаром — 
І. П. Бойко.

Після оголошення Директорією війни з Радян-
ською Росією почався наступ військ Новго-
род-Сіверського партизанського полку під 

Для поширення свого впливу більшовики вико-
ристовували невдоволення населення новою вла-
дою. Внаслідок страйку залізничників було при-
пинено рух поїздів на залізничному вузлі, який 
охороняли полк ім. Дорошенка та дивізія сірожу-
панників. Виступи селян та робітників призводи-
ли до руйнації виробництва. 

У жовтні 1918 року центральною спілкою коопе-
ративів Чернігівської губернії у військово-промис-
лового комітету за 3 мільйони рублів із землею, 
будівлями та обладнанням було придбано снаряд-
ний завод, який не працював із березня 1918 року. 
Планувалося завод перепрофілювати під випуск 
сільськогосподарських машин.

У листопаді 1918 року створено Директо-
рію, яка звільнила Україну від військ гетьмана. 

Соборна площа. Мітинг військ Конотопського гарнізону та трудящих міста 23 лютого, в день створення Червоної Армії. 
Фото серед. 1920-х років
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Військовослужбовці Конотопського гарнізону. Фото середини 1920-х років

Червона площа (колишня Ярмаркова). Парад військ Конотопського гарнізону та Першотравнева демонстрація трудящих. 
Фото серед. 1920-х років



90

Учасники секції мотоспорту. Фото 1920-х років

губкому, ухвалив рішення тимчасово закрити Кро-
левецький та Середино-Будський механічні заво-
ди, а всі наявні матеріали та устаткування переда-
ти Конотопському заводу. Уряд Радянської України 
також виділив 8 тисяч карбованців на реконструк-
цію заводу.

Миловарний завод випустив з березня по липень 
1921 року 186 пудів мила. Було обладнано мака-
ронну фабрику потужністю 20 пудів на добу.  
У Конотопі працювали три олійні, у повіті — дві, що 
могли виробити 6000 пудів олії на місяць; завод з 
виробництва колісної мазі — 30 пудів на місяць, 
клейоварний завод. Існувало декілька кустарних 
виробництв: мантачники виробляли 3000 оди-
ниць продукції на місяць, мотузники — 200  пудів, 

снарядний завод і передано в розпорядження 
Чернігівської губернської ради народного гос-
подарства. Десятого грудня 1919 року відновив 
свою діяльність відділ народної освіти. Плату за 
навчання скасовано. 

Із закінченням громадянської війни почала відро-
джуватися місцева промисловість та залізниця.

Колишній снарядний завод перетворено на Коно-
топський механічний завод (зараз Конотопський 
електромеханічний завод (КЕМЗ), який почав 
випускати сільськогосподарські знаряддя: соломо-
різки, молотарки, плуги, лопати. У липні 1921 року 
на замовлення селян було виготовлено 2500 штук 
лопат та 14 саківських плугів. У 1923 році для зміц-
нення та розширення механічного заводу Черні-
гівський раднаргосп, за вказівкою Чернігівського 

Штаб особливого відділу прифронтових районів 
встановив видачу перепусток на виїзд із міста. За 
наказом Троцького в Конотопі було оголошено 
облоговий стан. Все населення у віці до 50 років 
залучалось до оборонних робіт.

19 серпня 1919 року Конотоп захопили денікін-
ські війська, які відновили поміщицьке земле-
володіння та режим військової диктатури. Було 
повішено та розстріляно 300 конотопців. 10 жов-
тня 1919 року розпочався контрнаступ більшо-
вицьких військ проти Денікіна, і 25 листопада бій-
ці окремої кавалерійської бригади 12-ї армії здо-
були Конотоп.

Після вигнання денікінських військ було від-
новлено Конотопський ревком. Націоналізовано 

Загребельське училище, 1-ша єврейська трудова 
школа, притулок для дітей. 

Улітку 1919 року письменник Аркадій Гайдар 
проходив військову службу в складі 6–го Київ-
ського піхотного полку ім. Подвойського в Коното-
пі, полюбив місто Конотоп і увічнив його у рядках 
відомого вірша «Оди про Конотоп».

У серпні 1919 року було відкрито безкоштовні 
ясла для немовлят у віці від 6 місяців до 4-х років. 
Діти утримувались у притулку постійно, але за 
бажанням батьків їх дозволялося забирати додо-
му на ніч.

У зв’язку з загрозою наступу армії Денікіна до 
міста 8 серпня 1919 року прибув Л. Троцький, який 
виступив із промовою на об’єднаних зборах Коно-
топської міської та повітової організацій КП(б)У. 
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Слухачі курсів з перепідготовки військової та спортивної роботи. Фото 1928 р.

Перша жіноча група футбольного клубу «Металіст». Фото 1929 р.
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Вулиця Низова. Першотравнева демонстрація. Фото з вікон чоловічої гімназії.  
У перспективі церква Успіння Пресвятої Богородиці. Фото 1925 р.

22 березня1922 року на вокзалі відкрито лікар-
ський харчовий пункт на 35 ліжок. Щодобово він 
приймав 100-150 чоловік проїжджих. Уповноваже-
ним Червоного Хреста підібрано 3000 дітей. Для 
хворих був організований дитячий ізолятор, від-
крито дитячу їдальню, де щоденно харчувалося 
200 чоловік.

Профспілки Конотопа відрахували на користь 
голодуючим із заробітної плати працівників 
народної світи та дитячих будинків — 7 млн. кар-
бованців. У 1922 році робітники Конотопа зібра-
ли на допомогу голодуючим 42720195 крб. гро-
шима та 895 пудів борошна. Робітникам з Повол-
жя, що працювали в Конотопських майстернях 
було виділено 58 пудів борошна. Від віруючих 

З метою благоустрою території міста 14 березня 
1921 року проведено загальноміський суботник. 

Конотопський повітвідділ охорони здоров’я від-
крив при 1-й народній лікарні школу для сестер 
милосердя з дворічним курсом навчання. Народну 
лікарню при повітовому відділі охорони здоров’я  
(з 1915 р. мала назву єврейська лікарня) розширено 
та перейменовано у 2-гу народну лікарню.

Улітку 1921 року починається голод, виклика-
ний посухою, післявоєнною розрухою та більшо-
вицькою політикою нещадного вилучення хліба 
у селян. Трудящі Чернігівщини у серпні-вересні 
1921 року зібрали 1,5 млн. крб. та 185783 пуди хліба 
для допомоги населенню десяти губерній Поволжя 
та півдня України, яке потерпало від голоду. Голод в 
Україні приховувався від світової громадськості. 

клуб. У вересні 1920 року проводилась мобілізація 
громадян міста на влаштування спортивних май-
данчиків. За наказом начальника гарнізону всі 
шкільні приміщення, тимчасово зайняті військо-
вими частинами, передавались у розпорядження 
відділу народної освіти.

У 1920 році населення Конотопа становило 
25636  чо ловік. У школах навчалося 5192 учні.

Радянська влада в 1921 році націоналізувала 
приватну книжкову торгівлю. Усі книжки переда-
вались у розпорядження Конотопського повітово-
го відділення всевидава. Цього ж року створено 
повітовий комітет охорони пам’яток мистецтва і 
старовини. В Конотопі працювала друкарня і палі-
турна майстерня. 

дігтярники — 150 пудів, текстильники — 150 аршин 
солдатського сукна на місяць, існувала артіль з 
виробництва замків.

У серпні 1921 року створено цех з виробництва 
господарського мила, коломазі, дьогтю (пізніше це 
Конотопський завод побутової хімії — підприєм-
ство «Райдуга»).

Відпочивали конотопці на річці Єзуч, де влітку 
плата за користування приватними човнами ста-
новила 50 карбованців за годину, за купання в при-
ватній купальні — 15 карбованців за годину.

Першого серпня 1919 року на Ярмарковій площі 
Конотопа проведено футбольний матч між коман-
дами «Сокіл» (Білопілля) та «Красная Виктория» 
(Конотоп). Під час матчу грав духовий оркестр.  
У 1920 році у місті створено військово-спортивний 
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Пожежна охорона Конотопського залізничного вузла. Фото 1929 р.

Червона площа (Ярмаркова). Парад військ Конотопського гарнізону в день 1 Травня. Фото 1928 р.
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Учасники ІХ-ї окружної партійної конференції. Фото 1930 р.

населення Конотопа досягло 30040 чоловік, а в 
1927 році становило 33192 жителі. Першого січня 
1928 року в Конотопі проживало 33629 жителів, а в 
1930 році — 38757 чоловік.

У листопаді 1922 року почав працювати миловар-
ний завод. Державний механічний (колишній сна-
рядний завод Військового промислового комітету) 
налічував 166 робітників. Відкрито Будинок для 
приїжджих і створено правління товариства інвалі-
дів війни та праці. Діяли три бібліотеки: централь-
на, єврейська, залізнична. У 1922 році функціонува-
ло три школи з ліквідації неписьменності, де навча-
лися громадяни 17-50-річного віку три місяці по 12 
годин щотижня політграмоти, математики, грама-
тики. Соціально-економічну школу реорганізовано 

центром Конотопського округу та району. До Коно-
топського округу ввійшло 15 районів та 521 насе-
лений пункт. Головою окрвиконкому призначено 
Г.  Г.  Воронцова. На знак глибокої поваги до Ворон-
цова президія окружвиконкому назвала дитячий 
кінотеатр його ім’ям та перейменувала вулицю 
Красну на вулицю імені Г. Воронцова. 

Другого вересня 1930 року прийнято постанову 
ВУЦВК та РНК УРСР, за якою з 15 вересня 1930 року 
скасовано поділ на округи. 16 вересня 1930 року 
створено Конотопський район із двох колишніх 
районів — Конотопського та Жовтневого. Конотоп 
стає центром Конотопського району.

У місті йде постійне зростання населен-
ня, 1923  року було 25592 жителі, з населенням 
залізничного району 29104 жителі. У 1925 році 

Україні тривав, але з урожаю 1922-1923 років 
було вивезено за кордон аж 13,5 млн. пудів зерна.  
У сусідні республіки вивезли 9 млн. пудів.

Водночас тривала розбудова соціального сектору 
міста. У 1922 році працювало п’ять трудових шкіл, 
де навчалося 1479 учнів, у фінансово-банківському 
технікумі — 362 учні, у ФЗУ при Головних заліз-
ничних майстернях — 87 учнів. У Конотопі працю-
вало три народних лікарні, два тифозних бараки, 
венерологічне відділення, дитячі ясла.

До 1923 року існував адміністративний поділ 
часів Російської імперії, і Конотоп залишався пові-
товим містом. Постановою ВУЦВК від 7 березня 
1923 року ліквідовувався поділ губерній на повіти 
і волості та вводився поділ на округи. Місто стає 

церкви Олександра Невського надійшло на допо-
могу голодуючим 424  тисячі карбованців. Від 
комунгоспу — 7567915 крб., від металістів — 
117934000 крб. Конотопськими профспілками 
зібрано для голодуючих 94103959 крб., а також 
продовольство.

У березні 1922 року Раднарком УСРР прийняв 
постанову про вилучення церковних цінностей у 
фонд допомоги голодуючим. В Успенській церкві 
вилучено понад 2 фунти срібла, у синагозі доро-
гоцінностей не знайдено, в Соборній церкві вилу-
чено 47 срібних речей вагою понад пуд, у Мико-
лаївській церкві — 34 срібні речі вагою понад 10 
фунтів. 

У грудні 1921 року в Конотопі було заборо-
нено вільний продаж солі. Голод у 1922 році в 
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Президія ІХ-ї окрпартконференції. Третя ліворуч — голова Конотопського окрвиконкому П. Чигрина.  
Скатертини, що на столах, надані кролевецькими майстрами. Фото 1930 р.

об’єднання ремонтних заводів Наркомату шляхів 
сполучення і одержали назву «Конотопський паро-
возовагоноремонтний завод» (КПВРЗ). У 1932 році 
на підприємстві було відремонтовано 204 паро-
вози, 864 пасажирських і 5219 вантажних ваго-
нів. На заводі велика увага приділялася соціаль-
ним питанням. Так, відділ робітничого постачан-
ня КПВРЗ організував для робітників крамницю 
з тютюновими виробами, в якій товар продавався 
без продавця. Були поставлені апарати для виго-
товлення газованої води для потреб робітни-
ків КПВРЗ. При цеху харчування відкрито буфет, 
їдальня почала приймати замовлення робітників 
на морозиво, відкрито кіоск для продажу газет, 
журналів та технічної літератури.

містечка поблизу залізничного вокзалу станції 
Конотоп.

Наприкінці 1925 року стали до ладу відбудовані 
паровозне депо, Головні залізничні майстерні, три 
цегельних заводи, підприємства харчової промис-
ловості, пивоварний завод. Працювало 34 держав-
них торговельних та 14 кооперативних магазинів.

28 грудня 1925 року державним пивоварним 
заводом Роменського комбінату відкрито склад 
пива. Пиво відпускали у будь-якій кількості, але 
не менше одного відра, свіжого розливу та доброї 
якості. Ціни на пиво були помірні та доступні.

Потужність цегельного заводу в 1928 році дося-
гла 3036 тисяч штук цегли. У Конотопі випікалося 
800 пудів хліба на добу. У червні 1929 року Голо-
вні залізничні майстерні передано у Всесоюзне 

промислових підприємства, серед них механічний 
завод, де працювало 185 робітників, млин №23 
(колишній Воловича), пивоварний завод (колиш-
ній Гернера), друкарню, діяло 48 торгівельних 
закладів. Побудовано пожежне депо.

У лютому 1925 року механічний завод випускав 
75% сільськогосподарських машин Чернігівщини. 
На заводі було налагоджено випуск самоцентру-
вальних патронів для верстатів та кіноагрегатів мар-
ки «Мантенорд». У 1933 році завод один із перших у 
Радянському Союзі почав виготовляти електробури 
та інші електроінструменти для вугільної промисло-
вості. Його колектив зріс до 1100 працівників.

У 1924-1925 роках йшло інтенсивне будівни-
цтво кооперативом «Пролетарій» робітничого 

в адміністративно-промисловий і податковий тех-
нікум. Відбувся перший випуск шляхових техніків 
Конотопського залізничного технікуму.

30 грудня 1922 року проходив Перший з’їзд 
Рад СРСР у Москві. Делегатом його був помічник 
майстра залізничних майстерень М. Р. Санжа-
ревський. З’їзд затвердив Декларацію та Договір 
про утворення СРСР. Нова політика відбивалася в 
назвах міст, сіл і вулиць. Двадцять сьомого лютого 
1923 року рішенням міського виконавчого коміте-
ту були перейменовані вулиці: Соснівська на Про-
летарську, Соборна на Красну, Кандибівська на 
Краснопобєдницьку, Успенсько-Троїцька на вули-
цю імені К. Ворошилова. 

Промисловість Конотопа в 1924 році включала 
22 державних, два кооперативних, 92 приватних 
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гастролі товариства російської драми «Гард» під 
керівництвом А. Б. Тамарова. В приміщенні теа-
тру (майбутнього кінотеатру ім. Воронцова) йшли 
вистави колективу Київської комічної опери 
З. П. Тураєвої. Двадцять дев’ятого серпня 1924 року 
в саду добровільного пожежного товариства висту-
пав цирк трупи Донато. Борець Балашев викликав 
охочих на французьку боротьбу. В місті діяли три 
бібліотеки, чотири клуби та краєзнавчий музей. 
На привокзальній площі в 1924 році біля залізнич-
ної станції встановлено пам’ятник В. І. Леніну. 

У 1925 році створено Конотопське окружне архів-
не управління. В місті вже функціонувало десять 
бібліотек: центральна при окружному сільсько-
му будинку, інші — при клубах та організаціях.  

запрошено з Києва. Курси згодом перетворилися 
на педагогічний технікум.

У 1925 році працювало чотири повні та неповні 
чотирирічки: дві українські, російська, єврейська; 11 
повних і неповних семирічних шкіл: три українські, 
чотири російські, єврейська, три змішаних. Діяли 
дві бібліотеки, хата-читальня, чотири клуби.

У місті в 1928 році працювало 11 семирічок, дві 
чотирирічки, педтехнікум, кустарно-промисло-
ва школа, індустріальна профшкола, дві вечірніх 
школи робітничої молоді, бухгалтерські курси, 
дев’ять лікнепів. У 1929 році при профтехшколі 
відкрито школу ФЗУ за спеціальностями: тягової, 
шляхової та будівельної.

Культурне життя Конотопа в 1920-ті роки було 
досить насиченим. Так, у 1923 році проходили 

Першу школу ФЗУ (фабрично-заводського учнів-
ства) в 1924 році створено на механічному заво-
ді в Конотопі, до якої прийняли 28 осіб. Відкрито 
також торгово-промислову школу у приміщенні 
колишнього комерційного училища.

У серпні-вересні 1924 року відкрито сім семиріч-
них шкіл, професійну школу (на базі колишнього 
залізничного училища, заснованого у 1891 році), 
п’ять груп лікнепу, дві групи загальноосвітніх кур-
сів. Дванадцятого серпня 1923 року почала працю-
вати метеостанція Московсько-Курсько-Воронізь-
кої залізниці.

До Конотопа з Борзни перевели педагогічні 
курси (три основних курси та один підготовчий), 
де навчалося 158 чоловік. Частину викладачів 

У 1926 році міський ринок з Ярмаркової та 
Базарної площі перенесено на Батуринський шлях  
(біля кузень).

У 1920-х роках постало питання ліквідації 
неписьменності. Повсюди відкривалися лікнепи — 
пункти ліквідації неписьменності. Створювалися 
клуби, бібліотеки, театри.

З 5 липня до 20 серпня 1923 року працювали 
2-місячні політико-педагогічні курси повітового від-
ділу освіти. На курсах викладали: професор Артобо-
левський — біологію, професор Гермайзе — історію 
України та методику історії, художник Гофман — 
малювання. Технікум тягової спеціальності в 1923 році 
перетворено на Конотопську залізничну професій-
ну-технічну школу з 3-річним терміном навчання та з 
2-річним стажуванням учнів тягової спеціальності.

Носенко (Могилко) Марія Петрівна — набірниця 
Конотопської окружної друкарні. Фото 1930 р.

Носенко Петро Григорович — журналіст заводських 
газет міста Конотопа, керівник Конотопської філії 
ТСОАВІАХІМу. Фото 1932 р.
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Газета «Комуна» від 8 березня 1930 р. Матеріал про голову Конотопського окрвиконкому Поліну Чигрину
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Оперативна трійка Конотопського окружного відділу Державного політичного управління (ДПУ). Фото 1930 р.

музей одержав старовинну канапу, яка належа-
ла пані Ляшинській із села Гирявки з власноруч-
ним написом О. М. Лазаревського: «На сем месте 
сидел Т. Г. Шевченко року 1859».

Постановою Конотопського окрвиконкому від 
29  жовтня 1924 року Конотопському краєзнавчому 
музею присвоєно ім’я О. М. Лазаревського.

У Конотопі в 1928 році діяло сім церков, які від-
відували 5500 парафіян, що складало 16,6 % насе-
лення міста. В цей період починається дуже актив-
на антирелігійна та антицерковна кампанія. Так, 2 
червня 1928 року окружний виконком задовольнив 
«прохання» 1000 конотопських євреїв про закрит-
тя двох синагог. Вони передали одну синагогу під 
єврейську ремісничу професійну школу. Шостого 

місцевої історії, у квітні 1926 року було заснова-
но Конотопське окружне краєзнавче товариство, 
яке проводило різні історичні вечори і займалося 
дослідженням історії рідного краю. Діяло това-
риство до початку 1930-х років. У січні 1921 року 
створено Конотопський повітовий комітет охорони 
пам’яток мистецтва і старовини.

Знаковою подією для культурного життя міс-
та було відкриття 30 квітня 1923 року Конотоп-
ського краєзнавчого музею. Спочатку музей 
був розташований в одній кімнаті з музейною 
бібліотекою в будівлі колишнього Гоголівсько-
го училища. Згодом експозицію музею перене-
сли до приміщення колишньої земської упра-
ви на вулиці Лизогубівській. У музеї було понад 
6000 експонатів. Шостого листопада 1923 року 

таким: українців — 57,19%, євреїв — 21,58%, росі-
ян — 19,58%, білорусів — 0,18%, поляків — 0,49%, 
вірмен — 0,01%, німців — 0,06%, інших — 0,96%. 
За соціальним станом: робітники складали — 
30,01%, службовці — 24,68%, домогосподарки — 
20,22%, інші — 25,09%. Склад населення міста за 
видами діяльності був таким: сільськогосподар-
ська — 11,79%, фабрично-заводська — 3,13%, реміс-
ничо-кустарна — 11,26%, на залізниці — 34,78%, на 
транспорті — 1, 4%, у торгівлі й трактирному про-
мислі — 10,53%, на державній службі — 14,26%, в 
інших галузях — 12,81%..

23 червня 1927 року розпочалося будівництво  
клубу імені А. Луначарського на колишній землі 
Кривошеєва. У зв’язку зі зростанням інтересу до 

У цьому ж році при центральному робітничому 
клубі для робітників та червоноармійців Конотопа 
почала діяти радіостанція, що транслювала пере-
дачі Московської радіостанції Комінтерну.

У 1927 році діяло шість кіноустановок: при місь-
кому кінотеатрі, клубі залізничників, клубі радян-
ських робітників, механічному заводі, у літньому 
саду, при гарматному полку.

Медичну допомогу конотопці в 1923 році отри-
мували в лікарні та поліклініці, де працювало 
шість лікарів та в туберкульозному диспансері. 
У 1926 році в місті була лікарня на 115 ліжок, три 
амбулаторії, п’ять аптек, 15 лікарів та вісім стома-
тологів.

Населення Конотопа у 1926 році становило 
30596 чоловік. Національний склад міста був 



99

М
іс

то
 

у 
бу

р
ев

ії
 п

од
ій

район–область — центр. Конотопський район на дея-
кий час увійшов до складу новоствореної Київської 
області. П’ятнадцятого жовтня 1932 року відбулося 
розукрупнення Київської області й утворення Чер-
нігівської області у складі України. Конотопський 
район увійшов до Чернігівщини.

1930 рік приніс ліквідацію округів. Місто зали-
шилося районним центром.

У результаті чергових адміністративних змін з 
9  лютого 1932 року місто відійшло до Київщини, 
з 15 жовтня 1932 року Конотоп перебував у складі 
Чернігівської області.

Етапним для міста стало 10 січня 1939 року, 
коли Указом Президії Верховної Ради СРСР 
було створено Сумську область, до складу якої 

1932-1933 років. З початком голоду Конотопський 
райвиконком звертався до військових частин і 
сільрад з проханням допомогти сім’ям червоноар-
мійців, але хліба не вистачало. Масштаби голодо-
мору на Конотопщині були менші, ніж у сусідніх 
областях. Багато мешканців сіл та міста працюва-
ли на залізниці та заводах Конотопа, де одержу-
вали пайок. Крамниць, де торгували хлібом, було 
небагато, черги були довжелезні. Студенти харчу-
валися в їдальнях. 

Двадцятого жовтня 1927 року було урочисто відкри-
то Будинок Рад. Четверта позачергова сесія ВУЦВК 
ХІІ скликання 9 лютого 1932 року прийняла поста-
нову «Про організацію обласних виконавчих коміте-
тів на території УРСР» та ухвалила перехід на трис-
тупеневу адміністративно-територіальну систему: 

Двадцять першого грудня 1929 року жителі Загре-
белля «вирішили» закрити Миколаївську церкву,  
а дзвони передати промисловості.

У Конотопі на 1928 рік працювали підприємства 
комунального господарства: лазня, водонапірна 
вежа, готель, олійня. В 1928-1929 роках Конотоп-
ський окружний місцевгосп будував водогінну 
вежу (на площі Конотопських дивізій) за проек-
том архітектора В. Г. Шухова. Вежа була металева, 
зроблена на одному з московських заводів. Воду 
планувалося пустити до жовтня 1929 року. Побу-
довано міську електростанцію та водогін довжи-
ною 15,6 км. 

Одним із найважчих і найтрагічніших періо-
дів довоєнної історії Конотопщини був голодомор 

липня 1929 року міська рада прийняла рішення 
знести будівлю синагоги в районі залізничного 
вузла та на її місці побудувати залізничний клуб 
вартістю 800 тисяч карбованців.

Міськрада 22 грудня 1928 року задовольнила так 
зване клопотання трудящих про закриття Успен-
ської церкви та передачі її для потреб центральної 
міської бібліотеки.

Гурток безбожників механічного цеху КПВРЗ у 
червні 1929 року проводив збір підписів серед насе-
лення про закриття Олександро-Невської церкви. У 
листопаді 1929 року міськрада задовольнила «про-
хання» трудящих залізничного вузла про передачу 
Олександро-Невської церкви під культурно-освіт-
ній заклад. Пленум міськради прийняв рішення 
про знесення Соборної церкви Різдва Богородиці. 

Делегати пленуму-сесії окрвиконкому, на якому розглядалося питання про ліквідацію округу.  
В центрі — голова Конотопського окрвиконкому П. Чигрина. Фото 1930 р
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ввійшли Конотопський та Дубов’язівський райони.  
З 1939 року виконком Конотопської райради став 
підпорядковуватися Сумському облвиконкому. 
Указом Президії Верховної Ради УРСР від 23 люто-
го 1940 року місто Конотоп виділено з Конотоп-
ського району Сумщини і Конотопська міська рада 
була підпорядкована Сумській обласній раді депу-
татів трудящих. 

У роки перших п’ятирічок на території Сумщини 
поширювався рух ударних бригад, який переріс у 
нову форму організації виробництва — госпрозра-
хункові бригади. На КПВРЗ у січні 1932 року налі-
чувалося 150 таких бригад, а в червні — уже 250. 
Реконструкція промисловості здійснювалася в 
роки другої п’ятирічки. На підприємствах запро-
ваджувалася нова техніка і технологія. Великий 

внесок у розвиток економіки Радянської України 
зробив завод «Червоний металіст». Було освоє-
но випуск електробурів та стрічкової електричної 
пилки. Трудовий ентузіазм і творча самодіяльність 
трудящих у роки другої п’ятирічки знайшли вияв у 
стахановському русі на КПВРЗ та КЕМЗі.

У лютому 1933 року став до ладу Конотопський 
хлібозавод, який давав за добу 24-27 тонн хлібо-
булочних виробів для 38606 мешканців Конотопа.  
В 1936 році завод виробляв на добу вже 45 тонн 
продукції.

Фабрика дитячих іграшок почала працювати в 
1937 році, випускаючи понад 15 видів різних ігра-
шок. У наступному році дала першу продукцію 
швейна фабрика.

У 1931 році в місті було всього 175 вулиць загаль-
ною площею 573300 кв. м., з яких вимощено камін-
ням 81445 кв. метрів. У 1933 році Київський інсти-
тут «Діпромісто» розробив перший генеральний 
план Конотопа (архітектор Г. Мар’ясін і професор 
О. Ейнгорн). 

У конотопців завжди був значний інтерес до 
історії рідного краю, свого міста. Постійно велись 
історико-дослідницькі пошуки. Сьомого грудня 
1932  року Конотопський міжрайонний краєзнав-
чий музей імені О. М. Лазаревського мав два відді-
ли. Експозиція складалася з розділів: первіснооб-
щинне суспільство (первісна культура), феодалізм 
та капіталізм, творчість місцевих художників кінця 
XIX століття, життєпис О. М. Лазаревського, історія 
революційного руху, соціалістичне будівництво, 

промисловість, сільське господарство, природа. 
При музеї діяла наукова бібліотека. 

У 1930 році в місті було відкрито медичний тех-
нікум (нині медучилище). В середині 1930-х років 
у Конотопі працювало 15 загальноосвітніх шкіл, 
вісім дитячих садків, три піонерські табори, дві 
школи ФЗУ, технікуми: педагогічний, агрономіч-
ний, медичний, зоотехнічний, механічний, буді-
вельний, кооперативний, транспортного будів-
ництва. У 1939 році було відкрито Конотопський 
учительський інститут, який готував учителів 
для неповних середніх шкіл на мовно-літератур-
ному (з українським та російським відділами) 
та фізико-математичному факультетах (термін 
навчання 2  роки).

Група робітників на будівництві водогінної вежі на Базарній площі (нині — площі Конотопських дивізій). Фото 1929 р.
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Площа Миру. Фото 1930-х років.

При залізничному клубі імені А. Луначарського в 
1936 році створено станцію юних техніків.

У конотопських лікарнях, поліклініках, інших 
лікувально-оздоровчих закладах працювали 
78  лікарів та понад 70 медичних працівни-
ків середньої ланки. У Конотопі було три поло-
гові будинки. Постановою президії Конотоп-
ського райвиконкому краєзнавчому музею іме-
ні О. М. Лазаревського в 1934 році присвоїли 
ім’я А. Луначарського. У приміщенні колишньої 
синагоги було відкрито Конотопський держав-
ний історичний архів.

На будівництво Конотопського аероклубу у 
1936  році зібрано трудящими 51 тисячу карбо-
ванців. 18 серпня 1936 року в День авіації в Коно-
топі проходили масові гуляння, фізкультурні 

виступи, польоти на планерах та змагання авіа-
моделістів.

У 1936 році в Конотопі збудовано міський ста-
діон.

Великою подією в житті СРСР була льодова екс-
педиція «Північний полюс-1» героїчних полярни-
ків І. Д. Папаніна, Е. Т. Кренкеля, П П. Ширшо-
ва, Є. К. Федорова. Вранці 31 березня 1938 року їх 
зустрічали конотопці на залізниці.

Конотопці завжди відчували ритм міжнарод-
ного життя, співчували й допомагали народу 
республіканської Іспанії. Так, колектив робіт-
ників і службовців тендерного цеху КПВРЗ у 
вересні 1936 року зібрав гроші для закупів-
лі продуктів громадянам республіканської 

Іспанії. Наші земляки-льотчики О. Б. Панов і 
Г. І. Тхор воювали в небі Іспанії. Коли у серпні 
1938 та 1939 років через Конотоп проїжджали 
діти бійців республіканської Іспанії, їх зустрі-
чали і вітали на пероні вокзалу станції Конотоп 
тисячі мешканців міста.

У театрі залізничників 9 березня 1939 року 
проходив пленум Конотопської міськради, 
присвячений 125-річчю від дня народження 
Т. Г. Шевченка. Пленум ухвалив назвати ім’ям 
Тараса Шевченка сад «Металіст» і збудувати до 
1 травня пам’ятник поету. Тридцятого квітня 
1939 року урочисто відкрито пам’ятник Кобза-
реві в літньому саду.

У червні 1941 року у Конотопі проживало вже 
49076 чоловік.
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Руїни Конотопського паровозовагоноремонтного заводу. Вересень 1943 р.

секретарем райкому партії Євстафієм Назаровичем 
Китовичем. Перший бій загону відбувся 13 вересня 
1941 року в лісі біля села Козацьке. 

Після поранення Ф. Є. Канавця командиром 
став В. П. Кочемазов. У жовтні 1941 року конотоп-
ський загін вливається як окрема бойова одини-
ця в Путивльський партизанський загін на чолі з 
С. А. Ковпаком.

11 листопада 1942 року загін отримав назву 
«Смерть фашизму» і ввійшов до оперативної гру-
пи Я. І. Мельника. Взимку 1943 року загін взяв 
участь у рейді на Правобережну Україну і Кірово-
градщину у складі з’єднання М. І. Наумова. Під час 
бойового походу на Кіровоградщину, загін зазнав 
великих утрат. Загинув командир В. П. Кочемазов, 

Отечество, сыны» згадує: «До 9 вересня практич-
но увесь особовий склад 4-го батальйону заги-
нув». Ці події було підтверджено пошуковим заго-
ном «Останній рубіж». У рамках «Вахти пам’яті» 
21 червня 2009 року в селі Таранське були пере-
поховані останки дев’яти військових з командно-
го пункту 4-го батальйону 5-ї повітрянодесантної 
бригади. 

Ворог вводив у бій все нові й нові сили і ціною 
великих втрат, форсувавши річку Сейм, захопив 
Конотоп.

На два роки в місті було встановлено жорсто-
кий окупаційний режим, але боротьба з ворогом 
не припинялася. На Конотопщині діяв партизан-
ський загін на чолі з головою райвиконкому Федо-
ром Єрмолаєвичем Канавцем та комісаром, другим 

Конотоп захищали війська 5-ї повітряно-десант-
ної бригади, 3-й ПДК, 293-я, 227-а стрілецькі диві-
зії, 791-й стрілецький полк 295-ї стрілецької дивізії, 
1042-й і 791-й стрілецькі полки, що входили до скла-
ду 40-ї армії Південно-Західного фронту.

Оборона проходила по річці Сейм у районі хуторів 
Таранський, Лизогубівка, Озаричі, Жолдаки. Голо-
вний удар ворог наносив по залізничному мосту, 
атаки не припинялися, бійці стояли на смерть.

Лейтенант Тарасов Опанас Якович — командир 
кулеметної роти, згадував: «Рота майже повністю 
загинула на висоті, з 180 бійців лишилось 10».

Біля хутора Таранський бійці 4-го батальйо-
ну 5-ї повітрянодесантної бригади тримали обо-
рону до останнього. О. І. Родімцев у книзі «Твои, 

У ГОРНИЛІ ВІЙНИ 
(1941-1945 роки)

Протягом трьох місяців від початку Великої 
Вітчизняної війни до лав Червоної Армії з Коно-
топа було мобілізовано 16818 чоловік, сформова-
но п’ять винищувальних батальйонів, куди входи-
ло 305 бійців, на будівництво оборонних споруд 
направлено 10283 жителі, в народні ополчення 
486 чоловік.

У серпні-вересні 1941 року на підступах до Коно-
топа розгорнулися запеклі бої. Ворог намагався 
будь-якою ціною захопити Конотоп — важливий 
залізничний вузол, щоб потім оточити війська Пів-
денно-Західного фронту, що захищали столицю 
України — місто Київ.
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Репродукція трофейного німецького фотодокументу із зображенням радянських військовополонених у конотопському 
таборі. Фото 1941 р.

Німецькі службовці на фоні Конотопського паровозо-
ремонтного заводу. Фото 1942 р.

Фрагмент газети «Визволення» за 16 серпня 1942 р.
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Зруйновані цехи хлібозаводу. Фото 1943 р.

Галина Іванівна Кравець. Після війни вона працю-
вала в центральній районній лікарні, отримувала 
листи подяки від колишніх військовополонених за 
врятоване життя. 

Повторилася в Конотопі і трагедія київського 
Бабиного яру. За містом розстріляно 280 єврейсь-
ких сімей. 

Уже із серпня 1941 року до Німеччини стали вер-
бувати і вивозити військовополонених та молодь. 
Їх використовували на роботах як у промисловос-
ті, так і в сільському господарстві. З міста Конотопа 
було вивезено 2758 чоловік.

Перемога на Курській дузі дала змогу військам 
Центрального фронту під командуванням генера-
ла армії Рокосовського К. К. визволити територію 

розстріляно. Велику допомогу військовополоне-
ним надавали конотопчанки-патріотки. Серед 
них Г. Г. Лук’янець, В. В. Сучко, Л. П. Прокопенко, 
М. Й. Бушта, Є. М. Зубко, В. Г. Кравченко, У. Й. Іва-
шина, Марія Омельченко, Анастасія Бондар та бага-
то інших. Вони ділились останніми продуктами 
харчування, переховували і лікували, а потім пере-
правляли втікачів до партизанів. Генерал-майор 
Басанець у 1959 році в листі до міськради писав: 
«Справа не в тому, що конотопці врятували мені 
життя, а в тому, що вони своєю самовідданістю, 
незважаючи на смертельну небезпеку, допомагали 
радянському народу в розгромі ворога».

Посвідчення полоненим виписувала О. Т. Кази-
мір, яку фашисти закатували по-звірячому. Допо-
могу надавали і працівники шпиталю. Серед них 

У Конотопі під час окупації на стінах будинків і 
на парканах підпільники розклеювали листівки, 
в яких закликалося знищувати окупантів та пові-
домлялося про бої Червоної Армії з гітлерівцями.  
Їх друкував П. М. Глущенко, а розповсюджувала 
дружина Євдокія Миколаївна і донька Надя та під-
пільники Г. Й. Слизька, В. Д. Мархель, Т. А. Конова-
лова. Фашисти розкрили діяльність групи й Євдокію 
Миколаївну і Надю після довгих катувань розстрі-
ляли в кар’єрі цегельного заводу. Вони посмертно 
нагороджені медалями «За відвагу». 

У Конотопі був табір військовополонених. За 
два роки через нього пройшло 75000 військовос-
лужбовців. Із них 27000 солдат і офіцерів і близь-
ко 3000 мирних жителів міста і району було 

партизани М. І. Морозов, С. П. Забіяка, А. М. Лебідь, 
Є. І. Байдін, Клавдія Кислиця, розвідниця В. Суго-
няко, Л. О. Тосенко, П. І. Охріменко, О. Тураєв, 
Михайло Немолот та багато інших. 

Не корились ворогу і ті, хто залишився у місті. 
Діяла підпільна група Інни Сохіної і Віри Долбіної. 
Вони підтримували зв’язок з Москвою — передава-
ли дані про рух потягів по станції Конотоп, потім 
налітала авіація і бомбила потяги, розповсюджува-
ла листівки радянського інформбюро.

У місті діяла комсомольсько-молодіжна група 
Л. В. Андрєєва, що допомагала військовополоне-
ним утікати з концтабору і пробиратись до парти-
занів. Але групу було викрито і її учасників разом 
із радянськими військовополоненими розстріляли 
біля села Зазірки Кролевецького району.
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Жінки збирають розсипане зерно на території Конотопського хлібозаводу. Фото 1943 р.

Посвідчення військовополоненого В. С. Васильєва,  
видане 4 грудня 1942 р.

Оголошення адміністрації заводу про прийом на роботу.  
Газета «Визволення» за 1 січня 1943 р.
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Радянська піхота проходить вулицями звільненого Конотопа. Фото 1943 р.

Розбита німецька бронетехніка під Конотопом. Фото 1943 р.
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Воїни підрозділу старшого лейтенанта Божинського — однієї з частин Центрального фронту — спілкуються з 
мешканками звільненого хутора Палкін (район Конотопа) Власенко Марією та Лазуренко Олександрою. Фото 1943 р.

Надія Волкова — зв’язкова Харківського підпільного обкому 
комсомолу, Герой Радянського Союзу

Учасники нальоту на німецький військовий аеродром у 
Конотопі у вересні 1943 р.



108

Сумщини. 30 серпня звільнено місто Глухів, 2 верес-
ня — Суми і вперше в штабних документах з’явився 
Конотопський напрямок. Особливо відзначилась 
60-та армія генерала Черняхівського. Бої за визво-
лення міста Конотопа і району розпочались 3 верес-
ня 1943 року. У них брали участь війська 77-го окре-
мого корпусу під командуванням генерал-майора 
Козлова Петра Михайловича, до складу якого вхо-
дили 143-я стрілецька дивізія полковника Лукіна 
Петра Івановича, 280-а стрілецька дивізія генерал-
майора Голосова Дмитра Михайловича, 132-га стрі-
лецька дивізія генерал-майора Шкрильова Тимофія 
Калиновича, 65-й гвардійський мінометний полк 
майора Павлова М. О., їх підтримувала 221-ша бом-
бардувальна авіаційна дивізія полковника Бузи-
льова. З ними взаємодіяли 226-та стрілецька диві-
зія, 248-ма курсантська стрілецька бригада, 108-ма 
танкова бригада та 4-та повітрянодесантна дивізія.  
Їхнім завданням було прорвати оборону ворога в 
напрямку Конотоп-Бахмач-Ніжин-Остер-Козелець 
і вийти до Дніпра північніше Києва. З 3 по 5 верес-
ня 1943 року тривали жорстокі бої на річці Сейм, 
знищувалась жива сила і техніка ворога. Четвер-
того вересня звільнено село Заболотове. 280-а і  
143-я дивізії оволоділи населеними пунктами  
Хижки, Духанівка, Козацьке, Бочечки, Бондарі, 
Сахни, В’язове. 

Війська 132-ї та 280-ї стрілецьких дивізії й вели 
бої в районі Таранського, Лизогубівки, Вирівки, 
Сарнавщини і Загребелля. Пятого вересня Конотоп 
був напівколом охоплений радянськими війська-
ми з півночі і південного сходу. Боячись оточення, 
ворог змушений був відступити, залишаючи під-
розділи підривників і факельників, які руйнували і 
палили промислові підприємства, культурно-освіт-
ні заклади та житлові будинки. Газета «Известия» 
від 3 вересня 1943 року писала, що «… з берегів 
р. Сейм видно смерчі пожеж в Конотопі та навко-
лишніх селах».

У ніч з 5 на 6 вересня передові частини радянських 
військ з боями вступили в місто Конотоп з боку Сар-
навщини, Загребелля. Зав’язалися жорстокі бої в 
районі залізничного переїзду, хлібокомбінату. Пер-
шими в місто ввійшли війська 498-го стрілецького 
полку 132-ї дивізії майора Варениці Семена Мефо-
дійовича. Ними був знищений штаб ворога. Черво-
ноармійці не дали можливості зруйнувати страте-
гічні об’єкти на залізничному вузлі. За умілі дії при 
визволенні міста Конотопа С. М. Вареницю нагоро-
джено орденом «Червоної Зірки». 

Багато ратних подвигів здійснили радянські воїни 
при визволенні міста і району. Серед них лейтенант 
Іван Заклюка, рота якого захопила висоту, що пану-
вала над передмістям у районі Загребелля. Лейте-
нант  Рубінський В. В. — командир батареї 45 мм 
гармат, вогнем яких забезпечував переправу військ 
через Сейм, відбив шалену танкову атаку в районі 
села Духанівки, розгромив угруповання ворога біля 
сіл Підлипне і Шаповалівка. За успішні дії наго-
роджений орденом Бойового Червоного Прапора. 
Хоробрий воїн особливо відзначився під час фор-
сування річки Дніпро і визволення столиці України 

міста Києва, за що був удостоєний звання Героя 
Радянського Союзу. Проживав у Санкт-Петербурзі, 
почесний громадянин міста Конотопа.

Значний внесок у розгром ворога в Конотопі здій-
снили авіатори. Серед них Павло Павлович Хрус-
тальов, якому в липні 1943 року присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу. При визволенні міста від-
значились бійці різних національностей. 786 отри-
мали урядові нагороди. Це — комбат Рибалко, лей-
тенанти Мітькін, Кокарєв, Купєєв, сержант Боро-
дулін, капітан Благодирь, командир розвідки 
Сайтиназ Атаєв, санінструктор Заір Таіров, парторг 
Головін, наводчик Блінов, командир батальйону 
десантників старший лейтенант  Циркунов Іван та 
багато інших.

Шостого вересня 1943 року Конотоп було визволе-
но від ворога, а вже о 16 годині 30 хвилин відбувся 
мітинг конотопців з цієї нагоди. На честь визволен-
ня міста вулиця, що пролягала від села Підлипно-
го до залізничного вокзалу названа — вулиця іме-
ні 6 вересня. Іменами воїнів-визволителів названі 
вулиці міста: імені М. С. Прохоренка, М. О. Ананьє-
ва, С. М. Варениці, М. Т. Лісового, Заїра Таірова, 
І. М. Головіна, М. П. Голікова та інших. Одна з цен-
тральних вулиць міста перейменована на площу 
Конотопських дивізій, яким присвоєно це наймену-
вання після визволення міста Конотопа.

Червона Армія з боями швидко просувалась 
вперед, звільняючи територію України. Девятого 
вересня визволено місто Бахмач. Москва салютува-
ла героям, що звільнили міста Конотоп і Бахмач. 

У визволенні міста брали участь і наші земляки: 
І. М. Кириченко, П. Є.Лелета, І. К. Сухарєв, Л. В. Кук-
са, І. П. Лісогорський, Г. Є. Глазман, М. Ю. Голінь-
ко. 

На фронтах Великої Вітчизняної війни воюва-
ли понад 31000 жителів Конотопа і Конотопського 
району, загинуло 19000. У боях з ворогом загинуло 
607 партизанів і підпільників, учасників руху опо-
ру. Жертвами війни стало 3672 мирних жителів 
(розстріляно — 3397 чол., повішено — 2, померло 
від тортур — 32, загинуло від обстрілів і бомбарду-
вань — 241). Під час боїв на території міста і району 
в 1941-1943 роках загинуло 4257 воїнів, з них 793 — 
у Конотопі, 1104 померло в госпіталях. З війни не 
повернулося 15008 чоловік із них 8056 — загинуло 
в боях, 6041 — пропали безвісти, 931 — померли в 
госпіталях від ран.

Після визволення Конотопщини до лав зброй-
них сил мобілізовано 14244 чоловіки, в тому числі з 
Конотопа — 5769 чоловік. 

За мужність і героїзм у боротьбі з ворогом понад 
19000 жителів міста і району нагороджено ордена-
ми і медалями. Звання Героя Радянського Союзу 
удостоєні конотопці Н. Т. Волкова, С. В. Проценко, 
Ю. Г. Цитовський.

Конотопці Сергій Дмитрович Долговець та Андрій 
Тимофійович Орленко — кавалери ордена Слави.

14 жовтня 1969 року на честь загиблих у роки 
Великої Вітчизняної війни в Конотопі відкрито 
Меморіал Слави. 



Конотоп від «відлиги до перебудови» марив май-
бутнім, не встигав помічати сьогоденного, горду-
вав минулим. Люди країни «визволеного труда» 
прагнули до того, чого немає, і нехтували тим, 
що складає скарб своєї землі. Колись Григорій Ско-
ворода говорив про благословенність плодів срод-
ної праці і час, що змиває сліди тимчасовості. Тож 
віриться: Конотоп пробуджується щоранку під 
передзвін трамваю, під машинний ритм залізно-
го серця Міста. А на варті мирного життя заліз-
ничного порту країни денно і нощно недремно 
стоїть солдат, щоб затулити небо, воду і землю 
від зайди, щоб сім доріг до Конотопа були для дру-
зів надійними.
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Прокладання трамвайної колії на проспекті Сталіна (нині — Миру). Фото 1949 р.

З перших днів після визволення Конотопщи-
ни від німецько-фашистських загарбників місто 
почало відбудовуватися. Уже на третій день після 
визволення відновили рух на залізниці за марш-
рутом Конотоп-Бахмач. З евакуації почали повер-
татися промислові підприємства, запрацювали 
хлібозаводи, харчопромисловий завод, шкірза-
вод, взуттєва фабрика, міський промкомбінат, 
кілька артілей. Проводилися суботники й неділь-
ники. Жителі прагнули якнайшвидше підняти 
місто з руїн.

У 1946 році було створене Конотопське учбово-
виробниче підприємство глухих для працевлашту-
вання інвалідів війни.

Необхідно було відновити трамвайний рух. Буду-
валася лінія методом народної будови, бо треба 

було рік чекати коштів у той складний час. Допо-
магали по можливості Київ, Харків, Одеса, Дніпро-
петровськ, а московські робітники подарували два 
трамвайних вагони.

Ентузіазм жителів Конотопа дав свої плоди — 
25 грудня 1949 року містом пройшов перший трам-
вай. Довжина колії сягала трьох кілометрів, трам-
вайний маршрут з’єднав сучасну площу Миру і 
залізничний вокзал. А через 10 років трамвайна 
колія стала протяжністю до 10 кілометрів.

З другої половини 1953 року в Радянському Союзі 
були проведені реформи, спрямовані на розвиток 
народного господарства. У місті докорінно перебу-
довано колишню Сінну та Ярмаркову площі. Части-
ну Ярмаркової площі відведено під впорядкований, 

з критими павільйонами та приміщеннями мага-
зинів колгоспний ринок, а на іншій частині, яку 
названо площею Революції, розбито сквер. У будів-
лях, розташованих навколо площі, розмістилися 
районні та міські організації.

Сінну площу перейменовано на площу Конотоп-
ських дивізій на честь з’єднань Радянської Армії, 
що визволили місто від фашистських окупантів. 
Її прикрашають багатоповерхові житлові будинки, 
сквер з клумбами квітів. На розі площі Конотоп-
ських дивізій та проспекту імені Леніна відкрили 
широкоекранний кінотеатр імені Г. Г. Воронцова — 
названий на честь першого голови Конотопського 
окрвиконкому.

На початку 1950-х років у місті відкрито другу 
чергу лінії трамваю, споруджено трамвайне депо з 

колишніх гаражів. Бо саме трамвай стає найнеоб-
хіднішим видом транспорту. Також у цей час від-
крито човнову станцію.

У післявоєнні роки відроджується залізничний 
вузол, який був зруйнований у перші ж дні війни. 
В 1953 році на місці старого побудовано новий заліз-
ничний вокзал за проектом архітектора П. Ф. Кра-
сицького.

Окрасою вулиці Леніна став новий Будинок куль-
тури Конотопського електромеханічного заводу 
на 800 місць, який відкрили в 1954 році. Будівни-
цтво тривало три роки за архітектурним проектом 
члена-кореспондента Академії архітектури СРСР, 
архітектора Якова Абрамовича Корнфельда. Будів-
ля вражає своїми колонами, вишуканим смаком. 
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Перший післявоєнний випуск пілотів Конотопського філіалу аероклубу. Фото 1949 р.

Вибори до Верховної Ради СРСР. У центрі — голова виборчкому В. П. Смагін. Фото 1946 р.
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Відкриття трамвайного руху в Конотопі на проспекті Сталіна (нині — проспекті Миру). 25 грудня 1949 р.

композиційній осі площі і відігравати головну роль 
у майбутній забудові міського центру. Трохи пізні-
ше на площі збудовано фонтан з лебедями та розпо-
чалося будівництво будинків сучасного типу.

Місто росло з кожним днем. Цілі робітничі сели-
ща та нові вулиці з’явились на карті Конотопа. 

Площа імені 50-річчя Жовтня на початку ХХ сто-
ліття була околицею міста. Тут, на засміченому пусти-
рі, стояли задимлені кузні. Згодом вона стала найма-
льовничішим місцем Конотопа. На площі здійнявся 
архітектурний ансамбль багатоповерхових [19:38:11] 
Oskar Oskaras ЛюдПавловна: будинків і Будинок Рад. 
А розташований поруч парк імені Кірова (нині - парк 
«Юність») — найулюбленіше місце відпочинку горо-
дян. Архітектурний ансамбль площі імені 50-річчя 

На цей період припадає відкриття центрального 
міського ринку, введено в експлуатацію районний 
Будинок культури.

У серпні 1957 року почали будувати перші будинки 
в селищі Конотопського вагоноремонтного заводу, 
започатковано вулицю імені П. І. Чайковського.

Повноцінне життя мешканців міста неможливе 
без насиченого культурного життя. Такими осеред-
ками були будинки культури, на які покладалася 
духовно-просвітницька роль, та кінотеатри. На про-
спекті Миру 5 листопада 1959 року відбулося уро-
чисте відкриття кінотеатру «Мир». Згідно з архітек-
турним плануванням, будівництво нового міського 
центру розпочато на площі імені Кірова (нині - пло-
ща Миру) навпроти Будинку рад. Майбутній кіно-
театр повинен був розташовуватися на головній 

службові, адміністративні, господарські примі-
щення.

У 1957 році відкрито Конотопський авторемонт-
ний завод «Мотордеталь», якому за своєю специ-
фікою судилося стати підприємством унікальним.  
На ньому випускалися поршні та гільзи циліндрів до 
двигунів тракторів, комбайнів, легкових і вантаж-
них автомобілів. Завдяки знанням і вмінню колек-
тиву, постійному творчому пошуку, тут досягли 
високої якості продукції. (На початку 1970-х років 
було побудовано цехи чавунного та механічного 
виробництва з випуску гільз циліндрів, що перетво-
рило його на найбільшого виробника цієї продукції. 
Продукція підприємства була добре відома більш, 
ніж у 24 країнах світу. 

Будинок культури стає місцем відпочинку і осеред-
ком духовності.

У цей період відкрито Конотопську дитячу спор-
тивну школу, яка надала нового поштовху розвитку 
спортивного життя в місті. 

Розростається місто, з’являються нові об’єкти.  
У 1955 році розпочато будівництво адміністратив-
ного корпусу КЕМЗу та заводської поліклініки, вве-
дено в експлуатацію трамвайний маршрут №2, від-
крито СШ №11, розпочато створення Конотопського 
рибного озера площею 29 га, відкрито дитяче відді-
лення центральної районної лікарні.

У травні 1956 року розпочалося будівництво схід-
ної трибуни стадіону на 2500 місць. Під трибуна-
ми планували розташувати спортзал, медпункт, 
радіотрансляційний центр, кімнати відпочинку, 
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Ремонтні роботи на конотопській електростанції. Фото 1950 р.

 Хвилина мовчання у день смерті Й. В. Сталіна. Березень 1953 р.
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Першотравнева демонстрація на проспекті Миру. Фото 1956 р.

методи праці, співробітничає з країнами ближньо-
го і далекого зарубіжжя. 

Завод «Червоний металіст» на початку 1960-х років 
визнано базовим підприємством міста. Це підпри-
ємство гірничого машинобудування спеціалізува-
лося на розробці та виробництві вибухонебезпеч-
них електричних апаратів, засобів автоматизації, 
приладів та систем техніки безпеки для експлуа-
тації на підприємствах вугільної, нафтової, газової, 
хімічної промисловості. Його продукція поставля-
лась до 30 країн світу. Підприємство виготовляло 
також товари широкого вжитку: побутові електро-
насоси «Нептун», електровентилятори «Сатурн», 
кормоподрібнювачі «Фермер», замки різного при-
значення, борони, плужки та інше.

авіаційно-ремонтного заводу. З 1964 року освоюєть-
ся ремонт важких гелікоптерів та виробництво важ-
кого гелікоптера МІ-6, його агрегатів, обладнання 
та озброєння. В 1965 році Конотопський авіаремонт-
ний завод визнаний провідним підприємством з 
ремонту авіадвигунів та гелікоптерів МІ-6.

Протягом 1965-1978 років «Авіакон» перетворю-
ється на багатогалузеве підприємство з ремонту 
авіатехніки. У квітні 1976 року номенклатура обслу-
говуваної техніки поповнилась бойовим гелікопте-
ром МІ-24, а в 1990 році — найбільшим у світі гелі-
коптером МІ-26. Протягом 1980-1990 років Коно-
топський авіаремонтний завод займав провідне 
місце в своїй галузі.

Підприємство пов’язане з науковими центрами, 
впроваджує у виробництво передові технології і 

30 квітня 1960 року відбулася перша пробна теле-
передача міського телецентру.

У 1960-х роках було забудовано вулицю Гарматну, 
відкрито кафе «Молодіжне», кондитерський мага-
зин на проспекті Миру, побудовано дитячу їдальню 
КЕМЗу. В новому багатоквартирному житловому 
будинку на проспекті імені Леніна відкрито міську 
бібліотеку для дорослих з двома світлими залами. 
Саме вона на довгі роки стане цінним джерелом 
інформації і духовною скарбницею.

Державне підприємство «Авіакон» — одне з 
найстаріших авіаремонтних підприємств Укра-
їни. У 1946 році його переведено до міста Коно-
топа, як 224-ту авіаремонтну базу дальньої авіа-
ції. У 1961 році авіаремонтна база отримала статус 

Жовтня (нині — Миру), створений за проектом інже-
нера А. Д. Стеценка, відзначено премією на Всеукра-
їнському конкурсі містобудівництва. 

Площа Конотопських дивізій, проспект Леніна та 
площа Миру стали окрасою міста. Вони органічно 
поєднали історичний центр міста з новим адміні-
стративним. Це немов єдине злиття історичного з 
сучасним. Стильова різноманітність будов гармонує 
з ошатною зеленню дерев і парків, що надає місту 
неповторності і чарівної привабливості. 

У побут людей входить телебачення. З 1961 до 
1968 року в місті працювала телестудія, збудова-
на за активної участі інженерів та робітників під-
приємств міста. З введенням в дію Білопільського 
ретранслятора, конотопці одержали змогу регуляр-
но дивитися передачі Центрального телебачення. 
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Учасники художньої самодіяльності Конотопського електромеханічного заводу. Фото 1947 р.

Залізничний вокзал.Фото 1953 р.
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Парад піонерських дружин на День народження піонерської організації на стадіоні «Шахтар». Учасники параду  —  
Т. В. Дзюба, завідуюча шкільним відділом Конотопського міському комсомолу та В. С. Юрковський,  
піонервожатий школи №4 м. Конотопа. 19 травня 1958 р.

У квітні 1966 року став до ладу діючий цех з вироб-
ництва приладів та засобів техніки безпеки КЕМЗу, 
було введено в дію лікувальні корпуси залізничної 
лікарні. 

До 1970 року в місті працювало 18 середніх і 
восьмирічних шкіл, два технікуми, медичне та 
два професійно-технічні училища. Тисячі коно-
топців підвищували свій загальноосвітній та 
культурний рівень у вечірніх школах, технікумах, 
навчалися на вечірньому загально-технічному 
факультеті Київського політехнічного інститу-
ту, відвідували заняття університетів культури. 
Важливу роль у культурному житті міста віді-
гравали Будинок культури металістів, Будинок 
культури імені Луначарського, робітничий клуб 

За цей період відкрито ресторан «Дружба», магазин 
«Роман і Наталка», кафе «Варенична», школу-інтер-
нат № 2. У 1964 році введено в дію Конотопську цен-
тральну районну лікарню, на проспекті Миру здано 
в експлуатацію 80-квартирний будинок для заліз-
ничників, відкрито новий гуртожиток індустріаль-
ного технікуму для 250 студентів.

Будівництво Конотопського м’ясокомбінату роз-
почалося в 1957 році, а в 1965 році почав працюва-
ти цех первинної переробки, ковбасний цех та холо-
дильник. Продукція ВАТ «Конотопм’ясо» славиться 
й нині в Конотопі і по всій Сумщині та в багатьох 
містах та селах України. А все тому, що на підпри-
ємстві повсякденно дбають не лише про кількість, 
а й про якість своїх виробів, про виробництво про-
дукції з екологічно чистої сировини. 

ЕБГ та газоаналізатор СШ-2М були удостоєні в 1964 
та 1968 роках на Лейпцігському ярмарку золотих 
медалей. 

Широкою популярністю користувався театраль-
ний колектив Будинку культури заводу «Черво-
ний металіст» до складу якого входили робітни-
ки, службовці, інженерно-технічні працівники. 
Театральний колектив неодноразово брав участь у 
республіканських фестивалях народної творчості у 
Києві. Талановитому театральному колективу при-
своєно звання народного театру.

Значного розмаху в місті набуло житлове і 
культурне будівництво. За 1958-1965 роки зведе-
но 124 багатоповерхові комунальні будинки на 
1958 квартир із загальною площею 65360 кв. метрів. 

У червні 1962 року при заводі «Червоний мета-
ліст» створено науково-дослідний проектно-кон-
структорський інститут «Автоматвуглерудпром». 
Поєднання науки з виробництвом дало можливість 
на 40% скоротити строки впровадження нової тех-
ніки. До 60% засобів автоматики та понад 70% при-
ладів і засобів техніки безпеки, що експлуатувалися 
на шахтах України, розроблені інженерами цього 
інституту.

Апаратура й машини з маркою «Червоний мета-
ліст» працювали в шахтах, рудниках та на під-
приємствах 180 міст СРСР та далеко за його меж-
ами — в Індії, Австралії, Цейлоні, Ефіопії, Ірані, 
Індонезії, Фінляндії та в інших країнах. Продук-
ція заводу дістала високу оцінку на багатьох між-
народних виставках. Електробур з гідропередачею 
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Весілля на вулиці Кочемазова. Фото 1969 р.

Святкування Великодня мешканцями вулиці Кочемазова. Фото 1958 р. 
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Машиністи паровоза Конотопського залізничного вузла. Фото 1960-х років

Від проспекту імені Леніна до вулиці Клубної з 
обох боків виструнчилися п’ятиповерхові житлові 
будинки. Чотирнадцять із них споруджено за роки 
минулої п’ятирічки. Близько двох кілометрів доріг 
одяглося в асфальт, встановлені нові світильники, 
обладнані автобусні зупинки».

У 1970-1980 роках у місті велося активне будів-
ництво — просто вражає перелік новобудов цього 
періоду.

З квітня 1973 року бере свій початок трудова біо-
графія колективу арматурного заводу. Саме тоді 
було завершено будівництво першої черги підпри-
ємства і розпочато виробництво арматури високого 
тиску для газової і нафтової промисловості країни. 
З часом завод стає спеціалізованим підприємством 

У дні підготовки до святкування столітнього юві-
лею визволення Болгарії від турецького гніту тру-
дящі міста-побратима Мездри зробили Конотопу 
безцінний подарунок — доставили мармур, яким 
облицювали Меморіал Слави. Меморіал Слави, як 
пам’ятник мужності й героїзму учасників Вели-
кої Вітчизняної війни, став ще й символом дружби 
українського і болгарського народів. 

Перегортаючи сторінки періодичних видань за 
1971 рік, читаємо статтю «Новий житловий район»: 
«…вулиця імені Ворошилова (сучасна вул. Успен-
сько-Троїцька) — майже трикілометрова магістраль, 
яка з’єднує центр Конотопа з північно-західною 
околицею. Ще зовсім недавно вона була невпоряд-
кованою зі старими житловими будинками. Тепер 
цих місць не впізнати.

методом народної будови та дитячу залізницю, від-
криту до 50-річчя Жовтневої революції. 

У 1965 році затверджено проектне завдання будів-
ництва готелю «Україна». На вулиці імені Свердло-
ва відкрив двері новий дитячий садок «Ялинонька». 
Багато старання і вміння проявили проектуваль-
ники і будівельники, щоб створити малятам мак-
симум зручностей. У 1967 році введено в експлуа-
тацію трамвайний маршрут №3, електрифіковано 
залізничну станцію Конотоп, на залізничному вок-
залі введено в дію АТС на 900 номерів, побудовано 
двоповерховий будинок лісгоспу. У 1968 році на базі 
міського хімцеху створено завод побутової хімії. 

Восени 1969 року в місті відбулася подія, яка 
яскравою сторінкою вписана в історію нашого краю. 

паровозоремонтного заводу, два широкоекранних 
кінотеатри. 

У 1965-1970 роках у місті було побудовано асфаль-
товий завод, фабрику хімчистки, автозаправну 
станцію та споруджено два лікувальні корпуси 
залізничної лікарні на 350 ліжок.

У 1964 році збудований Конотопський молокоза-
вод. Основним завданням підприємства була пере-
робка молока на масло та цільномолочну продук-
цію. Основними видами продукції було сухе зне-
жирене молоко, продукція з незбираного молока, 
казеїн, масло селянське. Молокозавод повністю 
забезпечував потреби міста в молочній продук-
ції за рахунок власного виробництва. З майданчи-
ка біля молокозаводу, відкривався чудовий вид на 
каскад рибних озер, міське побутове озеро, створене 
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Цех № 9 заводу «Червоний металіст». Фото 1965 р.

Робітники цеху №11 заводу «Червоний металіст» на першотравневій демонстрації. Фото 1963 р.
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Піонерська вахта на Ленінській гірці (нині — біля сучасного скверу воїнів-інтернаціоналістів на проспекті Леніна) на день 
народження В. І. Леніна.  Фото кін. 1950-х років

100 продуктових і промислових магазинів, універ-
маг. Відкрито спеціалізовані магазини «Меблі», 
«Одяг».

Покращилось медичне обслуговування населен-
ня. В 1972 році здано в експлуатацію міську поліклі-
ніку на 600 відвідувань за зміну, в якій працювало 
258 лікарів і 800 працівників середньої кваліфіка-
ції. У дев’яти середніх, трьох восьмирічних, трьох 
школах робітничої молоді навчалося 9500 чоловік, 
працювало 600 учителів, серед них заслужені вчи-
телі України І. С. Колесник, А. Д. Логвин, І. І. Пан-
ченко, Н. П. Срочко, делегат ІІІ Всесоюзного з’їзду 
вчителів Г. В. Яскович.

Розвитком пізнавальної активності учнів, тех-
нічної творчості і естетичного виховання в місті 

галузі, новий корпус індустріально-педагогічного 
технікуму.

У 1979 році в квартирах жителів міста встанов-
лено 1909 телефонних апаратів міської автоматич-
ної телефонної станції, на вулицях встановлено 
100 телефонів-автоматів для загального користу-
вання. 

У зв’язку з будівництвом арматурного заводу в 
північно-східній частині міста в кінці 1970-х років 
виріс новий промисловий вузол і новий мікрора-
йон — Житломасив. Автобуси і трамвайні маршру-
ти з’єднали його з центром міста. Загальна довжина 
трамвайних ліній сягала 19,6 км. За шістьма марш-
рутами курсували міські автобуси. В місті функціо-
нували два готелі на 308 місць. Населення обслуго-
вували 54 ательє, майстерні і приймальні пункти, 

на станції Конотоп введено диспетчерський метод 
формування поїздів і радіофіковано робочі місця. 
Залізничний вузол у Конотопі образно називали 
воротами дружби. Вони завжди гостинно відкриті 
для гостей міста. Конотопці часто приймали в себе 
болгарських інженерів і діячів культури, робітни-
ків та інженерів з Польщі, Чехословаччини, деле-
гації спеціалістів з інших країн. Міцна дружба 
пов’язувала трудівників Конотопа і болгарського 
міста Мездра Врачанського округу. 

Із середини і до кінця 1970-х років у місті відбува-
ється інтенсивне будівництво: у 1976 році відкрито 
новий Будинок культури Конотопського паровозо-
ремонтного заводу, у 1977 — ПТУ № 20 з підготов-
ки кваліфікованих робітників для машинобудівної 

з розробки і виробництва стальної трубопровідної 
арматури високого тиску, гирлового і фонтанного 
обладнання для добування нафти і газу.

У 1975 році на базі майстерні створено завод з 
ремонту обчислюваної техніки, який одним із пер-
ших освоїв клас машин «Електроніка С-5» і при-
лад «15 ВСМ-50», який здійснював усі види їхнього 
ремонту майже на всій території європейської час-
тини країни.

Через Конотоп, великий залізничний вузол, про-
лягли сталеві магістралі, які зв’язували Україну, 
Росію і Білорусію. Сотні пасажирських і вантажних 
поїздів курсували через станцію Конотоп.

З 1975 року об’єм перевезень у Конотопському від-
діленні Південно-Західної залізниці здійснюється 
тільки електровозами і тепловозами. В 1967 році 
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Проспект Леніна. Фото 1965 р.

Площа Конотопських дивізій. Фото 1950-х років
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Виставка товару в одному з продовольчих магазинів. Фото кінця 1970-х років

«Ехо» (керівник О. М. Курочкіна) присвоєно  
почесне звання «зразковий».

У трьох заміських таборах відпочинку проводили 
літо понад 3000 дітей.

Фізкультурою та спортом регулярно займалися 
понад 14000 чоловік. За 1981-1986 роки було під-
готовлено 7 майстрів спорту СРСР, 169 кандида-
тів у майстри спорту. Федір Усенко — дворазовий 
чемпіон СРСР з гирьового спорту. В міській ДЮСШ 
працював заслужений тренер СРСР з класичної 
боротьби А. С. Єфремов, який дав путівку в жит-
тя нашому земляку, п’ятикратному чемпіону сві-
ту, олімпійському чемпіону 1986 року з класич-
ної боротьби, заслуженому майстру спорту СРСР 
М. Г. Маміашвілі.

Завод став одним із найбільших виробників гільз 
циліндрів на просторах Радянського Союзу. Гео-
графія його традиційних продажів з роками значно 
розширилася за межі України: це всі регіони Росії, 
країни Прибалтики, Білорусія, Казахстан та багато 
інших. 

У 1980-ті — на початку 1990-х років у місті діяло 
два стадіони, Палац культури вагоноремонтного 
заводу, три будинки культури, п’ять клубів, в яких 
працювало 176 гуртків художньої самодіяльності 
і клубів за інтересами. Високе звання «народний» 
мали: танцювальний колектив (керівник В. І. Бон-
даренко), хор народної пісні (керівник І. М. Левін), 
театр Будинку культури заводу «Червоний мета-
ліст» (керівник О. М. Костель). Дитячому хору  

рахунок зміцнення матеріально-технічної бази під-
приємств. 

У грудні 1980 року відкрито електромеханічний 
технікум Міністерства вугільної промисловості для 
підготовки кадрів для КЕМЗу. Створено спеціальне 
проектно-конструкторське бюро (СПКТБ) з обчис-
лювальної техніки та інформатики.

У 1982 році почав діяти дитячий кінотеатр 
«Аерофлот» у парку імені Кірова в салоні літака 
ТУ-104А, подарованому авіаторами Одеси, де п’ять 
днів на тиждень показували мультфільми та дитячі 
художні фільми.

Завод з виробництва поршнів у 1987 році пере-
йменовано на завод «Мотордеталь» у зв’язку зі 
збільшенням масштабів гільзового виробництва. 

займалися позашкільні заклади освіти — Будинок 
піонерів, станція юних техніків, дитяча спортивна і 
музична школи.

Велика увага на початку 1980-х років приділялася 
житловому будівництву. Так, у 1982 році був зданий 
в експлуатацію перший у місті дев’ятиповерховий 
будинок на проспекті Миру, через чотири роки засе-
лений ще один дев’ятиповерховий красень на вули-
ці Лісового, в цей же час виросла низка житлових 
будинків на вулиці Генерала Тхора. 

Протягом 1970-1980-х років побудовано школи 
№1, №3, №13. Швидкими темпами йшло будівни-
цтво газопроводу, проведено реконструкцію моло-
козаводу. Введено в експлуатацію цех з виготов-
лення морозива. Покращилась якість товарів за 
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Фонтан на площі Миру. Фото середини 1960-х років

Будівництво нового універмагу на проспекті Миру. Фото 1965 р.
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Вагонний парк Конотопського паровозовагоноремонтного заводу. Фото 1972 р.

музиці, був одним з ініціаторів створення капели 
«Відродження», учасник установчого з’їзду кобзарів 
України, де був відзначений бронзовою медаллю 
Фонду культури.

Спливають роки, десятиліття… Рідне місто 
впевнено крокує вперед, перегортаючи сторінки 
свого минулого життя, бо саме в них закарбува-
лися події і люди, високі духовні злети і багаті 
традиції, працелюбність і талановитість нашого 
народу.

Конотопської битви, яка стає в нагоді дослідникам, 
наводиться в багатьох виданнях. Прекрасно зна-
ючи археологічні пам’ятки краю, брав участь у роз-
копках давніх поселень.

Знаний у наукових колах України, він до остан-
ніх днів підтримував тісні зв’язки з музеями 
Києва, Львова, Чернігова, Полтави. У його архі-
ві збереглися документи про передачу ним цін-
них знахідок музею народної архітектури і побуту 
України, музею Івана Гончара, з яким він листу-
вався. Доля піднесла йому не одне тяжке випробу-
вання, але Іван Андрійович залишився безмежно 
відданим Україні, віддаючи всі сили громадській 
справі.

У місті жив і працював відомий український бан-
дурист О. О. Ковшар. Понад 60 років присвятив він 

Спілки письменників України, А. М. Утевський — 
біохімік, доктор біологічних наук, професор, член-
кореспондент АН УРСР, В. В. Царицин — доктор 
технічних наук, професор, Н. І. Велігоцька — мисте-
цтвознавець і художній критик, С. Н. Братусь — док-
тор юридичних наук, О. Б. Бєляєв — доктор техніч-
них наук та інші.

Великий внесок у дослідження історії рідно-
го краю зробив І. А. Лисий. Історик, просвітянин, 
крає знавець, саме він стояв біля витоків коно-
топської «Просвіти». Доробок його праць безцін-
ний: праці з історії від часів Київської Русі про 
Липовицьке князівство, про визвольні змагання 
на Конотопщині в середині XVII століття під про-
водом І. Виговського та ін. Складена ним карта 

Славне місто Конотоп пишається тими, хто 
своєю працею прославили його на всю Украї-
ну. Г. В. Воловик — режисер, заслужений артист 
УРСР, Т. П. Губенко — доктор технічних наук, про-
фесор, заслужений діяч науки і техніки Узбецької 
РСР, С. І. Йоффе — український художник театру, 
Є. М. Карабін — живописець, графік, архітектор, 
доктор технічних наук, О. І. Кобзєв — заслужений 
лісовод УРСР, Ю. О. Курносов — доктор історичних 
наук, професор, Л. Ю. Мамзенко — заслужений 
ветеринарний лікар УРСР, Ю. І. Назаренко — літе-
ратурознавець, перекладач, член Спілки письмен-
ників України, П. І. Недогарко — технік-лісовод, 
заслужений лісовод України, К. М. Сиваш — орто-
пед–травматолог, доктор медичних наук, профе-
сор, Л. І. Смілянський — прозаїк, драматург, член 
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Проспект Миру. Фото 1983 р.

Вид на Конотоп з висоти пташиного лету. Фото 1980-х років
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