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КОНОТОП: УЧОРА І СЬОГОДНІ

Дорогі земляки. Шановні читачі. Ви тримаєте в 
руках нову і вельми незвичайну книгу про наш рід-
ний Конотоп. У ній — розповіді знаних краєлюбів 
про неповторне українське місто, через яке просте-
лилися сім доріг у близькі і далекі землі. У ній — із 
старих світлин дивиться на нас дещо призабутий 
образ Конотопа далекого вже початку XX століття. 
Його нинішній конотопець побачить чи не вперше. 
Отож, хай слова з книги заговорять голосами ваших 
дідів-прадідів, а серця на старих фотокартках упіз-
нають їх, конотопців, у красі і в гідності. Бо вони 
натхненно працювали і високо мріяли, мужньо 
захищали рідну землю і сумлінно несли у крайс-
віти мудрі знання і світлу віру. Конотопці завжди 
пишалися своїми земляками: науковцями і куль-
турниками, військовиками і робітниками, митця-
ми і спортсменами, які своїми трудами прославили 
наше місто.

Людина завжди у дорозі. Вона шукає себе в світі і 
в собі. Пішовши однією із семи конотопських доріг, 
вона несе в собі спомини про отчий дім, щоб сло-
вом, сльозою і пам’яттю завжди бути в своєму Місті 
з берегів Єзуча. Київська, Полтавська, Харківська, 
Курська, Московська, Гомельська і Вітебська доро-
ги здавна ведуть краян у широкі світи і дарують все 
нових друзів, щоб наше Місто було знаним і шано-
ваним.

Ця книга — то пломінь незгасної любові, що сві-
тить із вікон рідного дому. І хай вона супроводжує 
конотопців у буднях, у дорозі, у помислах і в пошу-
ках, бо тільки любов усе єднає, будує і творить.

Дорогі земляки, єднаймося, будуймо, творімо 
задля майбутнього наших дітей і славного Коното-
па. А книга «Конотоп на перехресті шляхів» стане 
ключем від серця нашого Міста.

З пошаною до Конотопа і конотопців 
редакційна колегія

ГЕРБ МІСТА КОНОТОПА

затверджений 18 сесією  
23 скликання  

Конотопської міської ради  
від 5 квітня 2001 року
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І ВСЕ ТЕ — КОНОТОП

Міста, як і люди, мають неповторні обличчя і долі. 
Конотопу судилося вирости на перехресті семи 
доріг. Близько трьох століть плететься барвистий 
колоритний вінок історії міста Конотопа.

Якими бувають міста? Великими і малими, старо-
винними і сучасними, незнайомими і холодними, 
або, навпаки, по-родинному теплими. А ще міста 
бувають незабутніми! Одним із таких міст і є Коно-
топ. Місто, де славна історія переплелася з індустрі-
альним сьогоденням.

Конотоп — місто обласного підпорядкування, 
адміністративний і культурний центр Конотопсько-
го району, розташований у західній частині Сумської 
області, на перехресті залізничних магістралей, які 

ведуть на Москву, Київ, Мінськ, Вороніж і Харків.  
Населення міста складає 97200 чоловік. Терито-
рія міста 4032 га, оточена сосновими та змішаними 
лісами, що обійняли місто смарагдовим вінцем по 
обидва береги сивочолого Сейма, однієї з найбіль-
ших річок нашого краю.

Час заснування Конотопа достеменно невідомий. 
Автор «Историко-статистического описания Черни-
говской епархии» Філарет Гумілевський висловлює 
припущення, що Конотоп існував ще до монголо-
татарської навали на Київську Русь як прикордонне 
місто-фортецю Новгород- Сіверського князівства.

Про походження  назви міста існує багато 
легенд. Вони говорять про те, що колись ця міс-
цевість була болотистою, оскільки поселення 

прилягало до тоді судноплавної річки Єзуч, а, 
отже, населений пункт був добре захищений на 
випадок облоги не лише фортечними мурами, а 
й непрохідною трясовиною. В іншій легенді зга-
дується всюдисуща російська імператриця Кате-
рина II, що проїжджала через цю місцевість у 
ХVIII столітті, і нібито під час переправи вона 
позбулася всіх своїх коней, що потонули в боло-
ті. Сучасні вчені-лінгвісти назви Конотоп і річок 
Єзуч і Куколка виводять із давньої кельтської 
мови, і несуть вони в собі теофорні назви язич-
ницьких обрядів та кельтських божеств. Колись 
на берегах цих річок відбувалися офіри, щоб 
задобрити кровожерливих кельтських божків 
Єзуса (Аеsus) та Кукула (Той, що в капюшоні) — 
провідника у царство мертвих. Себто, ці місця 

майже 2 тисячі років тому були заселені і тут від-
бувалися важливі сакральні дійства, пов’зані із 
культом пращурів.

За історичними дослідженнями О. М. Лазаревсько-
го, видатного науковця свого часу, Конотоп був засно-
ваний у 1625 році як форпост на кордоні Московської 
держави і Речі Посполитої, однак в енциклопедич-
ному словнику Брокгауза і Ефрона йде мова про те, 
що Конотоп засновано у вигляді прикордонного міс-
течка близько 1634 року. Разом з цим, називаються й 
інші дати виникнення Конотопа. Відомий французь-
кий інженер Гійом де Боплан на своїх мапах позна-
чив Конотоп також як містечко, але рік складання 
карт невідомий, що утруднює встановлення точної 
дати заснування міста.
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Микита Власенко, Привалов і Дрига. Зараз у Коно-
топському краєзнавчому музеї зберігається бойо-
вий прапар ополченців 1812 року. 

У середині ХIХ століття Конотоп був типовою 
провінцією царської Росії. Важливе значення для 
подальшого господарського та культурного роз-
витку Конотопа мала побудова у 1868-1869 роках 
Курсько-Київської залізниці, яка з’єднала місто з 
Москвою, Києвом та іншими потужними промис-
ловими центрами у європейській частині Російської 
держави. У ті ж роки у місті збудовано вокзал, паро-
возне депо та залізничні майстерні. До кінця ХIХ 
століття у Конотопі також було побудовано пиво-
варний, чавуноливарний, три цегельні заводи, май-
стерню для ремонту сільськогосподарських машин, 

Тоді ж у місті відкривається поштова контора — 
одна з 15 на всю Україну.

З 1796 року Конотоп — повітове містечко Малоро-
сійської, а з 1802 року — Чернігівської губерній. 

У 1812 році жителі Конотопа брали активну участь 
у боротьбі проти наполеонівської навали. Понад дві 
тисячі козаків і міщан добровільно пішли воювати 
проти французьких інтервентів. Близько 40 тисяч 
рублів добровільних пожертв, теплого одягу, продо-
вольства і фуражу зібрали конотопці для російської 
армії. Уродженець Конотопа, командир артилерії 
6-го піхотного корпусу, генерал-майор В. Г. Косте-
нецький за відвагу, виявлену у битві під Бородіном, 
був нагороджений орденом Георгія та позолоченою 
шаблею. Тоді ж відзначилися конотопські ополчен-
ці Тарас Харченко, Сидір Шило, Петро Милешко, 

в Панському Дворі. З 1648 до 1781 року Конотоп 
був сотенним містечком спочатку Чернігівського, 
а згодом Ніжинського полку. Першим сотником 
Конотопської сотні був Іван Рибальченко.

У ХVІІ столітті козацьке населення Коното-
па сформувало чотири курені — Міський, Вол-
когонівський, Дрижчовський і Загребельський. 
Очолювали їх курінні отамани. В останній чвер-
ті ХVІІ століття на Конотопщині діяв загін гай-
дамацького отамана Семена Гаркуші, одного з 
керівників Коліївщини і побратима Максима 
Залізняка У 1782 році з поділом Лівобережної 
України на намісництва Конотоп стає повіто-
вим містом Новгород-Сіверського намісництва.  
Тут створюється міське управління — магістрат. 

За 375 років існування місто декілька разів зміню-
вало своє обличчя.

Конотоп у ХVII столітті — невеличке містечко, 
обнесене земляним валом і частоколом, розта-
шоване на лівому грузькому березі річки Єзуч. У 
цій козацькій фортеці було троє воріт: Путивль-
ські, Попівські та Підлипненські. Цікаві відомості 
про Конотоп можна знайти в «Переписних кни-
гах 1666 р.», де йдеться про те, що у Конотопі було 
472 двори, мешканці яких здебільшого займали-
ся рільництвом і скотарством. Тодішній Конотоп 
поділявся на три частини: Велике Місто, Мале 
Місто, Панський Двір. У Великому Місті жили 
бідніші міщани. В середині цього посаду знаходи-
лося Мале Місто, де жили багаті козаки конотоп-
ської сотні. Сотенна старшина жила, переважно, 
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Біля витоків створення оновленого телебачення 
стояли директор Михайло Кримаренко, редактори 
Олександр Кільштейн та Емануїл Хохлович, режи-
сер Павло Панфілов, оператори Володимир Голо-
бурда і Олег Шорох, кіномеханік Лев Руднік, дирек-
тор Інна Ляшенко. Нині мистецько-інформаційний 
радіотелевізійний центр «Вежа» — це потужні теле- 
і радіо станції, радіус трансляції яких сягає на від-
стань 50-60 кілометрів. Аудиторія слухачів і гляда-
чів налічує понад 350 тисяч осіб.

Конотоп сьогодні — один із найбільших промис-
лових центрів Сумщини, залізничний вузол, який є 
стратегічно важливим для держави — з’єднує Укра-
їну з Російською Федерацією, Білоруссю та відкри-
ває шлях до Європи. Крім того, Конотоп — одне з 

синьо-жовтим прапором. Майже відразу була про-
ведена робота щодо зміни назв частини вулиць і 
повернення їм їхніх історичних назв. Площа Рево-
люції стала Ярмарковою вулицею, вулиця імені 
Ф. Енгельса — Соборною, Комуністична — Красно-
гірською, Карла Лібкнехта — Батуринською, вули-
ця імені газети «Правда» — Олександрівською, 
імені Ворошилова — Успенсько-Троїцькою, про-
спект Карла Маркса — проспектом Лазаревських. 
Про всі ці зміни конотопці дізналися з газети 
«Конотопський край», колишньої «Радянський 
прапор».

Поява студії «Еталон» стала символом відро-
дженого телебачення. Перша передача відновле-
ної Конотопської телестудії вийшла в ефір 7 січня 
1992 року і мала символічну назву «Відродження». 

А. П. Цвид. У місті жив і працював відомий україн-
ський бандурист О. О. Ковшар. Величезний внесок у  
дослідження історії рідного краю зробив історик та 
краєзнавець І. А. Лисий.

За два десятиліття, що минули з того часу, як укра-
їнці відновили свою суверенну державу, змінився і 
Конотоп, і сьогодні, як і вся Україна, він перебуває 
на переломному етапі свого розвитку. Багато зна-
менних подій відбулися для конотопців за 20 років 
незалежності України.

А починалася вже новітня історія міста з 24 
серпня 1991 року з проголошення Акту незалеж-
ності України, визнання її суверенною державою. 
Дев’ята позачергова сесія Конотопської міської 
ради народних депутатів відбулася вже під новим 

паровий млин для переробки зерна та інші неве-
ликі підприємства харчової промисловості. У дру-
гій половині ХIХ століття Конотоп став потужним 
залізничним вузлом і робітничим центром Ліво-
бережної України. Хвиля першої російської рево-
люції захопила і Конотоп. На залізничній станції 
було створено першу на Сумщині раду робітничих 
депутатів. Головою ради став М. М. Веселков-Васи-
льєв. Значну допомогу в роботі соціал-демократів 
Конотопа надавали уродженці міста, кореспонден-
ти газети «Іскра», брати Степан та Іван Радченки.

З Конотопом пов’язані імена відомих письмен-
ників Л. І. Смілянського, П. Ключини, заслуже-
них художників України В. І. Масика, Є. Д. Лучен-
ка, художника О. Ю. Смирнова, заслуженого діяча 
мистецтв, художниці Н. І. Велігоцької, поетеси 
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удосконалення системи якості. Продукція, що 
виробляється на підприємствах, сертифікована 
у відповідності до вимог українських та міжна-
родних стандартів. Продовжує стабільно функ-
ціонувати ПАТ «Конотопський ремонтно-меха-
нічний завод» (виготовлення обладнання для 
колійного господарства). Роботу його відновлено 
в 2011 році. Успішно працюють два нові підпри-
ємства: ТОВ «Конотопський елеватор» (перероб-
ка зерна), ТОВ «Конотопський ливарно-механіч-
ний завод» (виробництво компресорних гільз для 
промислових холодильних машин та поршнів для 
дизелів автомобілів та тракторів). На базі філії 
«Конотопський молзавод» ТОВ «МалКА-транс» 
відкрито цех з виготовлення плавлених сирків.

галузі), ТОВ «Червоний металіст» (обладнання 
для вугільної, нафтової, газової, хімічної, авто-
мобільної промисловості), ДП «Авіакон» (авіа-
будування та ремонт авіаційної техніки). Під-
приємства міста підтримують комерційні зв’язки 
з понад 30 країнами Європи, Азії, Африки, Аме-
рики. Багато підприємств налагодили вигідну та 
довгострокову співпрацю з підприємствами Росії. 
Промислові підприємства постійно працюють 
над впровадженням нових технологій, процесів і 
видів техніки, освоєнням нових видів продукції. 
З метою виходу на світовий ринок, значна ува-
га приділяється удосконаленню системи якості 
продукції: оновлюється інженерне та контроль-
не обладнання, проводиться модернізація наяв-
ного, здійснюються організаційні процедури з 

останніх трьох років у місті утримуються високі 
темпи економічного зростання: індекс виробни-
цтва зріс у 1,9 раза. В загальних обсягах виробни-
цтва промислової продукції по місту найбільша 
питома вага (понад 70%) припадає на машинобу-
дування.

Вдале географічне положення міста створює 
сприятливі умови для розвитку міжрегіональ-
них, зовнішньоекономічних зв’язків підприємств 
з країнами близького та далекого зарубіжжя. 
На вітчизняному і зарубіжному ринках успіш-
но конкурує продукція заводів ТОВ «Мотор-
деталь-Конотоп» (гільза циліндрів внутріш-
нього згорання), ВАТ «Конотопський арматур-
ний завод» (обладнання для нафтопереробної 

небагатьох міст України, де існує власний електро-
транспорт — трамвай, який є екологічно чистим та 
зручним видом громадського транспорту. 

Конотоп — сучасне ділове місто. Привабливе для 
інвесторів не лише наявністю вільних земельних 
ділянок під забудову, розгалуженою транспорт-
ною  мережею, кваліфікованими кадрами, а й ком-
фортними умовами життєдіяльності та зацікавле-
ністю міської влади у залученні інвестицій. Осно-
вна галузь економіки, що безпосередньо впливає 
на його соціальний розвиток і надходження до 
бюджетів усіх рівнів — промисловість та тран-
спортна галузь. На території міста працюють 23 
промислові підприємства різних галузей еконо-
міки: машинобудування, харчової, легкої, буді-
вельної та інших галузей виробництва. Протягом 
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оптимальної мережі навчальних закладів, яка 
забезпечує рівний доступ до якісної освіти, макси-
мально задовольняє потреби та інтереси населен-
ня міста.

Незважаючи на труднощі перших років ста-
новлення молодої держави, у місті створювалися 
нові та реорганізовувались уже існуючі навчальні 
заклади: відкрито Дитячу художню школу (дирек-
тор І. І. Рисєва), Дитячу школу мистецтв (директор 
Л. І. Данилецька), ведено в дію новобудову дошкіль-
ного закладу № 28 «Сонечко» (нині ДНЗ №4 
«Сонеч ко»), який входив до соціальної інфраструк-
тури в/ч №21653 (нині ДП «Авіакон»).

У 1996 році починає свою діяльність пер-
ший у місті приватний вищий навчальний 

адміністративних та інформаційних послуг. Завдя-
ки роботі центру підтриємці витрачають мінімум 
часу на подання звітності, отримання дозвільних 
документів тощо.

Активно розвивається ринок фінансових послуг, 
який включає 17 банківських установ, 6 страхових 
компаній, кредитну спілку «Єзуч». Плідно пра-
цюють з підприємцями неприбуткова організація 
«Агенція економічного розвитку м. Конотоп» та 
Асоціація підприємців та підприємств малого та 
середнього бізнесу.

У роки незалежності України розпочалася нова 
епоха у розбудові системи освіти міста, що вима-
гала нової моделі освіти підростаючого поколін-
ня. Найважливішим показником розвитку осві-
ти Конотопа став факт створення і збереження 

малого підприємництва. На сьогодні в місті пра-
цюють близько 260 малих підприємств та понад 
3000 фізичних суб’єктів підприємницької діяль-
ності. Успішно функціонують центр з надання адмі-
ністративних послуг, який розпочав свою роботу з 
початку 2012 року з метою створення зручних та 
сприятливих умов для отримання послуг грома-
дянами, суб’єктами господарювання, забезпечен-
ня відкритості інформації про діяльність органів 
виконавчої влади, КП «Фонд підтримки малих під-
приємств», діяльність якого спрямована на під-
дтримку та розвиток суб’єктів малого підприємни-
цтва, та «Бізнес-інкубатор». У Конотопській ОДПІ 
відкрито центр з обслуговування платників подат-
ків, метою якого є підвищення рівня податкових 

У місті створено конкурентне середовище на рин-
ку послуг з перевезення пасажирів автомобільним 
транспортом. Маршрутна мережа налічує 18 місь-
ких маршрутів, які обслуговуються 62 одиницями 
транспорту. Майже 50% пасажирських перевезень 
здійснюється трамваями. Трамвайна маршрутна 
мережа з’єднує центральні вулиці міста з відда-
леними районами, забезпечує під’їзд до основних 
об’єктів масового відвідування, таких, як вокза-
ли, школи, підприємства, лікарні, ринки та інші. 
В середньому за рік усіма видами пасажирського 
транспорту міста перевозиться близько 23 мільйо-
нів пасажирів, підприємствами вантажного тран-
спорту — 1,5 мільйона тонн вантажів.

Формування активного ділового середовища 
сприяло збереженню позитивної тенденції розвитку 
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відомчі дошкільні заклади передані у комунальну 
власність.

Через століття у Конотопі відроджено найкращу 
традицію меценатства, пов’язану з будівництвом 
нових приміщень для навчальних закладів, покра-
щанням навчально-матеріальної бази освітнього 
процесу. Колишній випускник середньої школи №7 
Євген Георгійович Сур у 2000 році подарував шко-
лі сучасний комп’ютерний клас, а у 2002 році, за 
фінансової та матеріальної підтримки Конотопської 
місцевої благодійної організації «Світанок», почес-
ним президентом якої є Є. Г. Сур, розпочинаєть-
ся будівництво нового приміщення школи №7 на 
високому пагорбі у районі мальовничого Загребел-
ля. Першого жовтня 2005 року нова школа відкрила 

а в 2004 році його реорганізовано у спеціалізова-
ну школу. На базі дошкільного закладу № 6 «Каз-
ка» у 2000 році створюється навчально-виховне 
об’єднання: школа І-ІІ ступенів — дитячий садок 
«Казка» реорганізоване у 2004 році в навчально-
виховний комплекс: загальноосвітня школа І сту-
пеня — дошкільний навчальний заклад «Казка». 
У 2001 році в місті почали функціонувати окремо 
школа ІІ-ІІІ ступенів № 2 і НЕЮ № 2, створене на 
базі дитячого садка № 2 «Вербиченька» і початко-
вих класів СШ № 2, які з 1998 року працювали в 
приміщенні колишнього дитячого садка «Родни-
чок» Конотопської швейної фабрики.

Найбільших змін за перші роки незалежнос-
ті зазнала система дошкільної освіти міста. Всі 

змінилися профілі діяльності у відповідності з 
новою законодавчою базою і освітньою політикою 
незалежної України. З 1 вересня 2001 року сіль-
ська Підлипненська школа перейшла в підпоряд-
кування міського відділу освіти. На базі класів 
з поглибленим вивченням предметів середньої 
школи №1 (директор С. Х. Лемещук) у 1993 році 
створено заклад нового типу — фізико-матема-
тичний ліцей №1, який 12-2 №1, який у 1995 році 
став багатопрофільним, а у 1995 році стає багато-
профільним, а у травні 1999 року одержав статус 
гімназії (директор Т. М. Шерудило). У 1994 році в 
загальноосвітній школі №12 з класами з погли-
бленим вивченням фізики відкривається фізико-
математичний ліцей № 2 (директор А. І. Махно), 

заклад — Конотопська філія Європейського уні-
верситету, натхненником і організатором якого 
була Данилецька Людмила Петрівна, заслуже-
ний працівник освіти України (2001 р.), на той час 
директор ВПУ-4.

Червень 2001 року — дата другого народжен-
ня Конотопського інституту, який тепер працює в 
складі Сумського державного університету. Очо-
лив інститут В. В. Бібик, який з 1998 року працював 
директором Конотопського політехнічного техні-
куму, створеного у 1997 році на базі двох Конотоп-
ських середніх спеціальних закладів — будівельно-
го технікуму транспортного будівництва та елек-
тромеханічного технікуму.

Реорганізація торкнулася і загальноосвіт-
ніх навчальних закладів, зросла їх кількість, 
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самостійною функціональною одиницею, у якій 
вперше серед районів Сумської області запровадже-
ні бронхоскопічні дослідження. Побудовано гінеко-
логічний корпус. На мікрохірургічному рівні почали 
проводитись екстракції катаракти з імплантацією 
штучного кришталика. На базі відділення анесте-
зіології і реанімації відкрито кабінет гіпербаричної 
оксигенації, розпочато застосування плазмофорезу 
та інфрачервоного опромінювання опіків. Відділко-
ва лікарня станції Конотоп відкрила нову полікліні-
ку для дорослих на 375 відвідувань за зміну.

Конотоп-трудівник, Конотоп-воїн, Конотоп-істо-
рична пам’ятка — це грані роботи творчих сил, що 
об’єднані в єдину мережу закладів культури міс-
та, серед яких успішно працюють два будинки 

юнаки та дівчата. У 2008 році спортсмени ДЮСШ 
вибороли одну срібну та дві бронзові медалі чемпіо-
нату світу з лижних гонок серед школярів, який від-
бувся у Франції. Ірина Лелетко стала десятиразовою 
переможницею гонок. У січні 2011 року Москаленко 
Олександр став абсолютним переможцем Зимових 
юнацьких спортивних ігор України з лижних гонок. 
У лютому 2011 року Олександр Москаленко, Вікто-
рія Олех, Ірина Лелетко у складі збірної команди 
України брали участь у Х-му Європейському моло-
діжному Олімпійському фестивалі в Чехії.

За ці роки позитивні зрушення відбулися у медич-
ній галузі міста. Дитяча поліклініка Центральної 
районної лікарні переведена в більш зручне при-
міщення. Здано в експлуатацію будівлю жіно-
чої консультації. Ендоскопічна служба визначена 

команди України з біатлону, переможниця Всесвіт-
ньої зимової Універсіади 2005 року з біатлону, пере-
можниця міжнародних змагань з біатлону «Свято 
Півночі 2005», чемпіонка Європи 2010 року; Мари-
на Анцибол — майстер спорту, член національної 
збірної команди з лижних гонок, абсолютна чемпі-
онка України з лижних гонок та переможниця Куб-
ку України, переможниця міжнародних змагань 
«Свято Півночі 2008», учасниця Олімпійських ігор 
у Ванкувері, бронзовий призер Універсіади-2011, 
чемпіонка Східної Європи-2011; Анастасія Моція-
ка — гравець вищої ліги гандбольного клубу «Спар-
так Київ», майстер спорту, член молодіжної збірної 
команди України з гандболу. Поповнюють скарб-
ничку досягнень спортивної школи талановиті 

гостинні двері перед своїми юними справжніми гос-
подарями, учнями мікрорайону Загребелля. Гор-
дість освітян міста — найбільша в області дитячо-
юнацька школа відділу освіти, якій з нагоди 55-річ-
чя у 2007 році присвоєно почесне ім’я олімпійського 
чемпіона з греко-римської боротьби, випускника 
школи Михайла Маміашвілі. У школі займаються 
понад 900 дітей, з якими працюють 25 тренерів-
викладачів. У закладі шість відділень: лижні гонки, 
греко-римська боротьба, гандбол, футбол, баскет-
бол, легка атлетика. У цій школі зросли та піднялися 
на п’єдестали  видатні спортсмени-земляки:  Мари-
на Майданова — срібна призерка чемпіонату Європи 
2004 року з легкої атлетики, неодноразова призер-
ка України з легкої атлетики; Інна Супрун — май-
стер спорту міжнародного класу, член національної 
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культури, краєзнавчий музей, дві музичні школи, 
централізована бібліотечна система, що складаєть-
ся з п’яти бібліотек, з власними інтернет-центрами, 
міський та сільський Центри культури і дозвілля. 
Успішною практикою для міста стало проведення 
різноманітних культурно-мистецьких фестивалів та 
конкурсів: обласного конкурсу аматорської майстер-
ності «Конотопська відьма запрошує». Регіональ-
них — юних виконавців на музичних інструментах 
«Шлях до зірок» та на духових інструментах «Дзвін-
коголосі сурми», міського — виконавців на народ-
них інструментах «Конотопська розсипуха», телеві-
зійного фестивалю-конкурсу юних вокалістів «Зір-
ки надій», пленеру художників «Барви Малевича», 
відкритого фестивалю-конкурсу хореографічного 
мистецтва імені Віри Бондаренко. Вперше у 2012 
році проведені два інноваційні культурно-мистець-
кі соціальні проекти танцювальний «Танцюю для 
тебе» та пісенний «Кураж по-конотопськи». Протя-
гом шести місяців мешканці міста вболівали за пари, 
що складалися з професійних вокалістів і хореогра-
фів та тих, хто ніколи не займався цими видами мис-
тецтв. Затанцювали та заспівали керівники закладів 
та установ освіти, депутати міської ради, посадові 
особи. Соціальна спрямованість проекту «Танцюю 
для тебе» дала змогу надати матеріальну допомогу у 
розмірі 1,5 тисячі гривень кожному з восьми дітей з 
фізичними вадами, що брали участь у проекті. Одна 
дитина, заради якої боролася за перемогу танцю-
вальна пара, додатково отримала матеріальну допо-
могу у розмірі рівному еквіваленту 1 тисячі доларів 
США. Всі кошти, отримані від проведення проектів 
(третій проект — «Клуб веселих та кмітливих») були 
використані на придбання та встановлення дитячого 
майданчика у Центральному парку міста. Цікавим 
і привабливим для міста став і проект «Мистецькі 
вихідні», в рамках якого у п’ятницю, суботу та неділю 
на центральній площі міста проводяться культурно-
мистецькі заходи — виступи духового оркестру, май-
стер-класи з брейк-дансу, східного танцю, виставки, 
розваги тощо. Костюмований бал «І минуле, і сучас-
не об’єдналися з любов’ю» розпочав у 2012 році цикл 
заходів на території музею-садиби М. І. Драгоми-
рова. «Парад вишиванок» став справжньою подією 
і довів щиру любов конотопців до народних тради-
цій і звичаїв. Майже у самому центрі міста розквітло 
Дерево родинного щастя і любові, виковане коваль-
ською майстернею В. Гайдая. Молоді подружжя за 
доброю традицією приїздять пов’язати на ньому 
стрічку любові, а родинне свято «Від весільного руш-
ника — через роки в руці рука» стало традиційним. 
Про всі новини з життя міста конотопці дізнаються 
з передач першого в Україні дитячого телевізійного 
каналу «Кон-Такт», 20% щоденного десятигодинно-
го ефіру якого — власна телевізійна продукція. 

Протягом усієї історії міста через Конотоп про-
ходили творчі та життєві шляхи таких відомих 
літераторів, як Т. Г. Шевченка (геніальний укра-
їнський поет неодноразово бував на Конотоп-
щині, протягом багатьох років дружив з брата-
ми Лазаревськими); видатного російського пись-
менника Миколи Гоголя (який яскраво змалював 
побут та звичаї мешканців Конотопа у повісті  
«Пропала грамота»); протягом десяти років тут пра-
цювали класик білоруської літератури Ф. К. Богу-
шевич; Іван Франко, Леся Українка, Марко Вовчок, 
Ганна Барвінок, Пантелеймон Куліш, Володимир 
Маяковський і ще багато інших видатних людей у 
своїх творах знайшли місце для Конотопщини, її 
людей, звичаїв.

Долі таких відомих митців, як Микола Микола-
йович Ге, Ілля Юхимович Рєпін, Гнат Гаврилович 
Яременко, Олександр Емільович Гофман також 
пов’язані з конотопською землею та історією міс-
та. Особливою гордістю конотопців є той проміжок 
часу на початку ХХ століття, коли в місті жив і пра-
цював всесвітньо відомий художник, основополож-
ник течії супрематизму в живописі Казимир Севе-
ринович Малевич.

З Конотопом нерозривно пов’язане життя таких 
композиторів, як Петро Ілліч Чайковський та 
Григорій Митрофанович Давидовський, видат-
них історичних постатей: відомого бібліографа, 
члена-кореспондента Російської Академії Наук 
С. І. Пономарьова, видатного історика ХІХ століт-
тя О. М. Лазаревського, відомого українського дія-
ча культури й освіти М. Й. Парпури, який першим 
видав українською мовою «Енеїду» І. Котляревсько-
го, багатьох інших. Російський художник І. Ю. Рєпін 
декілька разів приїжджав у Конотоп до героя росій-
сько-турецької війни 1877-1878 років, генерала від 
інфантерії М. І. Драгомирова — військового діяча та 
публіциста, щоб з нього змалювати одного з персо-
нажів картини «Запорожці пишуть листа турецько-
му султану».

Не шкодуючи життя, билися з ворогом коно-
топці на фронтах Великої Вітчизняної. За героїзм, 
виявлений у боях проти фашистських загарбників, 
майже 2000 жителів міста було нагороджено орде-
нами та медалями. Семи конотопцям — Г. І. Тхо-
ру, В. У. Воронову, Ю. Г. Цитовському, О. Б. Панову, 
Н. Т. Волковій, І. С. Федорку, С. Ф. Проценку — було 
присвоєно звання Героя Радянського Союзу.

Яким буде завтрашній день Конотопа? Що ми 
зможемо передати у спадок дітям та онукам? Це 
залежить від кожного з нас. Мирні, гостинні і пра-
целюбні конотопці зуміють зберегти щиру любов 
до рідного міста, виплекавши його майбутнє.


