
Резюме 

 

Перша письмова згадка про Конотоп 

 — 1634 рік 

Площа громади  — 10,294 тис.га  

Населення  — 89,9 тис.осіб. 

Бюджет громади за 2019 рік  —  

758,73 млн.грн. 

В громаді функціонує  власний  

електротранспорт  – трамвай 

Конотоп входить до Асоціації 
“Енергоефективні міста України”, 
Асоціації відкритих міст, Асоціації 
міст України 

ІІ місто в області за  рівнем  

капітального інвестування 

Учасник провідних європейських 
ініціатив “Угода Мерів щодо                   
Клімату та Енергії”, “Мери за                
Економічне Зростання” 

Впроваджує інфраструктурні            
проекти у співпраці з                                   
Європейським Союзом,                            
державними фондами 



 

Resume  

The first written mention about Konotop is in  

1634  

Community area - 10,294 thousand hectares 

Population - 89.9 thousand people 

The community budget for 2019 is  

758.73 million UAH  

The community has its own electric 
vehicle - a tram 

Konotop is a member of the Associa-
tion "Energy Efficient Cities of Ukraine", 
the Association of Open Cities, the As-
sociation of Cities of Ukraine 

Konotop is the second city in the region 
for  level of investment 

Konotop is a participant of the leading 
European initiatives "Covenant of 
Mayors for Climate & Energy",  

"Mayor for Economic Growth" 

Konotop implements infrastructure 
projects in a collaboration with the 
European Union, state funds 



Промисловий потенціал 

У галузевій структурі місцевої промисловості 
переважає машинобудування, орієнтоване як 
на внутрішній, так і зовнішній ринки.  
Візитною карткою міста є авіаремонтний  
завод ДП «Авіакон» (здійснює капітально-
відновлювальний ремонт, переобладнання та 
модернізацію вертольотів);  
ТОВ «Мотордеталь-Конотоп» (спеціалізується 
на виробництві гільз двигунів внутрішнього 
згорання тракторів, автомобілів, кораблів, теп-
ловозів);  
ПАТ «Конотопський арматурний за-
вод» (виробництво арматури промислової 
трубопровідної високого тиску, нафтопромис-
лового устаткування); підприємства залізниці. 

Розвинута легка та харчова промисловість, 
агропідприємства: Конотопський елеватор 
«Агро-Поліс»; ТДВ «Конотопм'ясо»;  
ПрАТ «Хлібокомбінат»; ПАТ «Радуга». 

Партнери 



Industrial potential  

Mechanical engineering, focused on both inter-
nal and external markets is dominated in                  
sectoral structure of local industry. 
The main attraction of the city  is Aircraft                
Repair  Plant  “Aviakon” (carries out overhaul, 
reequipment and modernization of helicop-
ters); 
 

LLC "Motordetal-Konotop" (specializes in the 
production of shells of engines of internal                
combustion of tractors, cars, ships, locomo-
tives); 
 

PJSC " “Konotop Fittings Plant” (production of 
high pressure industrial pipeline of high-
pressure, oilfield equipments); railway                     
enterprises. 

Light and food industries are developed, agricul-
tural enterprises such as Konotop elevator "Agro
-Polis"; The Superadded  Liability  Company  
"Konotop  meat-packing plant"; PJSC "Konotop 
Bread-Baking Enterprise"; PJSC "Rainbow". 

Partners  


