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1. КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 
 

Шостка – місто обласного підпорядкування, центр Шосткинського району Сумської 

області, розташована на північному сході України, в місцевості, яка здавна зветься Сіверщи-

ною (від назви східно-словянських племен сіверців). У 1920 р. колишне село Шостка стало 

центром повіту, у 1923 р. – району, в 1924 р. – одержало статус міста, в 1939 р. – статус міста 

обласного підпорядкування. Відстань до обласного центру становить 182 км. Є важливим 

промисловим і культурним центром Сумщини і всієї східної України.  

Місто знаходиться на березі річки Шостка, притоки Десни (басейн ріки Дніпро). На 

річці є кілька загат (дамб, гребель, що влаштовуються для штучного підйому води). 

 До міста примикають і заходять до його околиць лісові масиви (сосна, дуб, береза). 

Через місто проходить регіональна автомобільна дорога Р-65 і декілька територіальних до-

ріг: Т-19-08, Т-19-12, Т-25-02, обласні дороги О-191705 та О-191708. Місто також пересікає 

електрифікована залізниця регіонального значення ст. "Терещенківська" (смт Вороніж) – ст. 

"Семенівка" (станція "Шостка" побудована в 1893 р.), яка за 10 км південніше з'єднується з 

трансконтинентальною залізничною магістраллю Київ – Москва. 

З тим, що назву місту дала річка Шостка, згодні всі краєзнавці. Але з приводу назви са-

мої річки існує багато версій. Найпоширеніші з них говорять, що пішло воно від шостої при-

токи Десни, шостій милі, шестеренних механізмів млинів. Є також думка, що назву річці дала 

жердина (шест): оскільки місцевість була заболоченою, переміщатися доводилося за допомо-

гою палиці. Місцевий історик С.І. Грива висуває цікаву версію про те , що колись на обох бе-

регах річки росло безліч конвалій, що називалися в народі "шестка", і що саме ця назва квітки 

дала назву річці, а річка – місту. Ризикнемо і ми припустити: а може вона пішла від шусткої 

(швидкої, жвавої) річки? Адже колись її назва вимовлялася як Шустка. (Як приклад, ліва при-

тока р. Урка в бассейні р. Амур в Сковородинському районі Усурійського краю має назву 

струмок Шустрий, в перекладі на українську – Шусткий, саме завдяки його швидкій течії). 

У даному розділі Шосткинський район і його основне історичне виробництво – Шос-

ткинський пороховий завод, іноді названі Шостенськими, а населення – шостенцями, як це 

було прийнято майже до середини 20-го століття і відображено в першоджерелах.  

Мальовнича земля, на якій розташована Шостка, притягувала людей з давніх часів. Хо-

ча датою народження міста вважається 1739 р. (коли тут запрацював Шостенський пороховий 

завод), археологами в околицях міста знайдені кремнієві знаряддя праці, яким близько 15 тисяч 

років, що свідчить про розташування тут давніх поселень, існування яких датується пізнім па-

леолітом. На території Шостки відкриті також поселення ранніх слов'ян. Інтенсивний розвиток 

краю належить вже до часів Київської Русі; територія міста знаходиться на відстані всього 20 

км від м. Новгород-Сіверська – адміністративного центру Сіверського князівства. 

Перша письмова згадка про річку Шостка відноситься до 1551 р., коли Московський 

цар Іван Грозний видав грамоту Новгород-Сіверському Спасо-Преображенському монасти-

рю на земельні угіддя на її берегах. У XVI-XVII століттях тут почали осідати переселенці з 

Задніпров'я, які пов'язували своє благополуччя з родючими полями, багатими рибою озера-

ми і лісами, де водився хутряний звір.  

За умовами Деулінського перемир'я (укладене 1 (11) грудня 1618 року між Москов-

ським царством і Річчю Посполитою терміном на 14,5 років в селі Деуліні поблизу Троїць-

ко-Сергіївського монастиря – тепер місто Сергіїв Посад Московської області), після мос-

ковсько-польської війни 1617-1618 рр. та спроби польського королевича Владислава захо-

пити Москву, до Речі Посполитої відходили Смоленська й Новгород-Сіверська землі.  

Внаслідок цього Олександр Пясочинський, каштелян Київський та староста Новго-

род-Сіверський, доклав зусиль до заселення, зокрема, й території Глухівської волості (до 

якої входила на той час і територія нинішньої Шостки), яку він отримав у володіння на лен-

ному праву1 від короля. У списку володінь Пясочинських, представленому 1668 року до Ва-

                                                 
1  Ленне право – вид неповної власності в колишній Польщі та Литві; вперше згадується у конституції 1588 

року (Volumina Legum, ІІ, стор. 1230). Найсуттєвіша риса цього права полягала в тому, що маєтки, які були 
подарованіі, після припинення роду в певній родинній лінії поверталися до короля; деякі з ленних маєтків да-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D1%83%D0%BB%D1%96%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%97%D0%B2_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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ршавської комісії, згадуються, серед інших, наступні населені пункти північної частини 

Глухівської волості: Вороніж на річці Осоті (притоці р. Десни), Крупець, Локотки (нині – 

включений до  південної частини м. Шостка), Маков (сучасне – Макове), Собичев (сучасне 

– Собичеве) на річці Шостці [Яблоновский А. Левобережная Украина в ХV – ХVІІ ст. 

Очерк колонизации, с. 374-376]. Назва Крупець, за місцевими легендами, означає порох – 

"крупку", яку виробляли на пороховому заводі, що діяв нібито біля млину, розташованого 

на річці Крупець (за версту до її впадіння в р. Шостку). 

На думку дослідника історії України О.М. Лазаревського, село Локотки (з якого фак-

тично розпочалася Шостка, приєднане недавно до міста) було засноване у XVI столітті на 

річці Шостці за часів Речі Посполитої та знаходилося у володінні пана Песочинського. Піз-

ніше, за часів Гетьманської України, було підпорядковане Воронізький ратуші, аж до прав-

ління гетьмана Івана Скоропадського (період правління: 1708-1722 рр.), який, взявши с. Ло-

котки до свого відання, передав селян Гамаліївському монастирю [Лазаревский А. Описа-

ние Старой Малороссии, т. ІІ, с. 350].  

Універсал гетьмана Івана Самойловича 1673 року вказує на передачу частини маєтно-

стей Новгород-Сіверського монастиря Чернігівському монастирю, зокрема села Преображен-

ського (нині – с. Ображіївка, що межує з м. Шостка з півночі) разом з приналежним йому 

млином Локотківським [Мицик Ю. З документів українських гетьманів та полковників доби 

руїни // Сіверянський літопис. – 1999. – № 3, с. 22]. Село Преображенське було засноване у 

1669 році як Преображенська слобода Новгород-Сіверського монастиря. Землі слободи ме-

жували з землями локотських козаків: від урочища зверху Крупця до Локотківського ставка, 

про що свідчить "осадний лист" архієпископа Лазаря Барановича [Лазаревский А. Описание 

Старой Малороссии, т. ІІ, с. 349], тобто, більша частина території сучасної Шостки.  

В універсалі (дозволі) гетьмана Самойловича 1676 року йдеться про дозвіл Стецьку 

Бугаєнку (він же Стефан або Степан Бугай в інших документах), жителю села Локотки, на 

спорудження греблі на річці Шустці (Шостці) за селом з млином для власного використання. 

Будівництво цього млина у 1676 році, який, крім зерна, перемелював селітряну руду, якої бу-

ло багато в місцевості, і деревне вугілля, з яких потім вироблявся порох, і вважається голов-

ною історичною передумовою для подальшого розвитку в даній місцевості галузі з виробни-

цтва пороху і населеного пункту. 1677 року той самий гетьман новим універсалом дозволяв 

Стецьку Бугаєнку, з поваги на його козацькі заслуги, привласнювати дохід з того млина, а 

третю частину помелу віддавати на військові потреби. Пізніше гетьман Мазепа своїм універ-

салом 1687 року, не порушуючи козацьких вольностей, навіть звільнив Стефана Бугая, това-

риша сотні Воронізької, від зобов’язання віддавати третю частину помелу з млина на військо-

ві потреби [Лазаревский А. Описание Старой Малороссии. – К., 1893. – Т. ІІ, с. 343-344].  

1688 року отримав гетьманський універсал протопоп (1688-1704 рр.) містечка Воро-

ніж Йосип Лазаревич, за яким дозволялося "на купленом его власном займище на речце 

Шустце, нижей села Локоток, греблю займати й млин фундовати, своєю власною працею и 

коштом". А сотник воронізький (1689-1709 рр.) Роман Лазаревич (Лазаренко, певно, брат 

попереднього) купив у 1701 році в одного із мешканців Вороніжа, окрім лісу, гаю, займища 

та сіножатей, ще "паль, забитую на млин на р. Шостке, за пять кухов горілки". Водночас з 

іншого історичного джерела відомо, що у 1701 році млин на річці Шостці стоячий, о трьох 

колах з гаєм, сіножаттю та іншим, до нього належним, був викуплений воронізькими міща-

нами у Пелагеї Демчихи – мельничихи локотківської (можливо, родичка С. Бугая), для на-

лежних потреб Воронізькій ратуші [Універсали Івана Мазепи. 1687-1709, с. 378], якій було 

підпорядковане село Локотки (біля 60 дворів). 

За іншими даними відомо, що наприкінці 80-х років XVII сторіччя Степан Бугай 

продав побудований млин генеральному осавулові Андрію Михайловичу Гамалії (займав 

посаду до квітня 1696 року), який поселив недалеко від нього слобідку, і назвав її на свою 

                                                                                                                                                               
рувалися з обмеженням права володіння до 7-8 поколінь. Ленні маєтки не були звільнені від військового пос-

тою, платили значно більші податки і були підвідомчі королівському асесорському суду (sąd zadworny) [Эн-
циклопедический словарь. – Том XVII-A. – СПб.: Изд-во Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, 1896, с. 535]. 
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честь – Гамаліївкою (нині село в 3-х км від Локотків) Через декілька років після засну-

вання Гамаліївки А. Гамалія помер, залишивши слобідку у спадок своєму сину, значному 

військовому товаришу Антону Андрійовичу Гамалії. 

Останній був людиною віруючою і 14 квітня 1702 року заснував у Гамаліївці право-

славний храм, який був названий на честь святого великомученика Харлампія – Харлампіє-

вим. Незабаром після заснування храму при ньому виникла жіноча пустинька, витрати по 

утриманню якої Антон Андрійович узяв на себе. Під час Північної війни зі шведами Антон 

Гамалія воював на боці Мазепи і поплатився за це усіма маєтностями та засланням у Сибір. 

Відібрану у нього в 1710 році Гамаліївку з Харлампієвою пустинькою гетьман Скоропадсь-

кий залишив собі. У 1713 році дружина гетьмана Анастасія Марківна Скоропадська (уродж. 

Маркович) вирішила збудувати на місці пустиньки Гамаліївський Харлампієвий монастир 

(спочатку був  жіночим, пізніше став чоловічим), і у тому ж році подарувала йому два мли-

ни, декілька ділянок землі, лісу і батьківський хутір Дубочаєвський з присілками. Пізніше 

гетьман передав монастирю свої села Гамаліївку, Локотки і інші. [http://www.siver-

litopis.cn.ua/arh/2011/2011n03/2011n03r04.pdf. Зб. Сіверянський літопис. Церковна старови-

на. Ст. Володимир Чухно. Історія Гамаліїївського Харлампієва монастиря, стор. 46-59]. 

В козацькі часи порох (точніше, селітру – напівфабрикат для виготовлення пороху) 

спершу виготовляли не централізовано, а кустарно в окремих майстернях, з яких її потім 

звозили на приймальні пункти і доставляли на пороховий завод під Москвою. Однак, вже з 

кінця XVII століття в історичних джерелах є згадки про власні селітряні і порохові заводи, 

що належали гетьманам та козацькій старшині. 

За версією частини науковців в 1708 році цар Петро І, зупинившись в недалекому Во-

роніжі (село південніше Шостки), дізнався про такий незвичний промисел (перемелювати се-

літру та деревне вугілля на млину, побудованому ще в 1676 році  на річці Шостці локотським 

козаком Степаном Бугаєм) і звелів відкрити приймальний пункт, де заготовляли селітру для 

порохових заводів. Данну тезу ввела вперше в історію краю брошура "Шостка" харківського 

видавництва "Прапор" у 1970 році. Виходячи з цього, в матеріалах музею казеного заводу 

"Зірка" цар Петро I вважається мало не засновником цього заводу і міста.  

Але більша частина науковців на даний час схиляються до думки, що немає конкрет-

них доказів, що наказ про відкриття приймальних пунктів селитри стосувався саме Шостки, 

якої ще не існувало на той час. У фондах Центрального державного історичного архіву Укра-

їни в Києві є документ від 23 серпня 1716 року – "Розпорядження віце-губернатора Количова 

С.А. ", де йдеться про "приумножение", згідно з наказом Петра І, селітряних заводів на терені 

Воронезької губернії та приймання виготовленої селітри "в Павловске, что на Осерде" (р. 

Усерд) "или в другие места в магазин принимали" [http://kir5.blog.net.ua/2011/11/15/shostka-

istoriya-vulyts-2/]. Згадка про "приймальні пункти селітри", що були відкриті в місцевості ще 

на початку XVІІ століття, тобто за царя Михайла і задовго до появи Петра І на Десні, 

зустрічається у "сумському" томі "Історії міст і сіл УРСР" 1973 року видання. 

Під час Північної російсько-шведської війни російський цар Петро I перебував у по-

селенні Погребки (неподалік від нинішньої Шостки) 28 жовтня 1708 року, де отримав важ-

ливу звістку про перемовини гетьмана Мазепи зі шведським королем Карлом ХІІ. В ході 

військових дій шведська армія захопила села Чапліївку та Лушники, але село Локотки про-

славилося тим, що його взяти не вдалося: шлях їй перегородила місцева кіннота.  

У 1712 р. для домовлення з генеральним старшиною, а особливо зі стародубським 

полковником П. Полуботком та іншими, у віданні яких були селітряні й порохові заводи 

(майстерні), Сенатом до України був направлений Н. Коковинський, з метою укладення 

угод на поставку до Москви пороху та селітри.  

За результатами Північної війни значна частина Лівобережної України (в т.ч. Сло-

божанщина і територія нинішньої Шостки), за мирним договором потрапляє у підпорядко-

ваність Російській імперії, на яку з 1721 року перетворилося Московське царство. 

У розпал Турецької війни (1735-1739 рр.), яка велася за правління Імператрици Анни 

Іоанівни (1730-1740 роки)  – племінниці Петра І, який помер у 1725 р., указом Петербурзь-

кої Військової колегії від 14 лютого 1736 року було дозволено виробляти порох для Україн-

http://kir5.blog.net.ua/2011/11/15/shostka-istoriya-vulyts-2/
http://kir5.blog.net.ua/2011/11/15/shostka-istoriya-vulyts-2/
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ської Генеральної Артилерії безпосередньо в Україні, яка була ближчою до турецьких 

кордонів [Лукьянов П.М. История химических промыслов и химической промышленности 

России до конца XIX века, с. 183-185, 233-234]. Указом Сенату від 14 лютого 1736 р. також 

наказувалося: "в Малороссийские и Слободские полки, казакам и к пушкам пороху сколько 

какого когда потребно, столько оного делать в Малой России при Генеральной Артиллерии 

и в Слободских полках в одном полку…" Указом Імператрици Анни від 21 травня 1739 р. 

графу Румянцеву наказувалося "крайнее смотрение прилагать, что бы пороху вистачало не 

тільки казакам, але й гарнізонам і корпусам". Виконання цього Указу і стало основою для 

виникнення порохового заводу на р. Шостці. Управляючий Малоросійською колегією гене-

рал-майор Іван Шипов в серпні 1739 р. повідомив ЇЇ Імператорську Величність, що для за-

воду знайдено місце – млин в Ніжинському Малоросійському полку при Вороніжський 

сотні на р. Шостка, від м. Глухова у 30 верстах. 

На цей час шостенським млином майже чотири десятиліття користувалася Воронізь-

ка ратуша, поки в 1739 році млин був узятий Малоросійською колегією на військові потре-

би виробництва пороху, бо ще тривала, вкрай виснажлива для України, п’ятирічна війна Ро-

сійської імперії з Туреччиною. На виконання упомянутого вище указу імператриці Іван 

Шипов одразу віднайшов під новий пороховий завод "место и мельницу", де й вирішив збу-

дувати доволі швидко у серпні 1739 року "селитренный и пороховой амбары, и две свет-

лицы для сушения пороха, и небольшой двор для бытия определенным к тому надзирателям 

и работникам" [Сборник императорского русского исторического общества. – Т. 130, с. 

194].  

В цьому ж 1739 році Шостенський пороховой завод (нині – Шосткинський казений 

завод "Зірка") розпочав свою роботу. Тоді ж і розпочалася розбудова Шостки, як поселення 

при пороховому заводі (датою народження міста вважається 1739 рік, вона вімічається 3 

вересня) , спочатку невеликого двору-посаду для робітників (нижчих військових чинів) і 

контролюючих їх роботу офіцерів з їхніми сім’ями. Для нагляду за новим заводом був при-

значений відставний (з 1727 р. – "за хворобами") майор Афанасій Постельніков, направле-

ний в Україну Сенатським указом від 9 вересня 1737 р." для определения к разным делам" 

[Архив Правительствующего Сената, т. ІІ, № 6259; Огоблин О.П. Очерк истории украинс-

кой фабрики: мануфактура в Гетьманщине, с. 129]. Уже 22 червня 1739 р. воронізький со-

тенний уряд передав "майору Постельникову для порохового завода на речке Шостке пло-

тины с мельницею, данная будто уневерсалом гетмана Апостола на ратушу Воронежскую, о 

двух колах мучных и одном ступном, с имеющимися при ней поселеніями и принадлежа-

щими весьма спустошенными гаями от приезду от Воронежа на пол версты, да за плотиною 

с четверть версты и сенокосом косарей на тридцать четыре человека на один день" (6-8 га, 

приблизно 250х350 метрів площі лугу) [Центральний державний історичний архів України 

у м. Києві. – Ф. 580. – Оп. 1. – Спр. 2082, арк. 235-зв.]. 

Малоросійська Генеральна Військова Канцелярія звернулася до своїх полків, зокре-

ма до Стародубського полковника Радищева, з приписом від 22 серпня 1739 року, що "по-

роховщиков поступившіх в сіе званіе из козаков, мещан и посполитых, и домы в коих жите-

льствовали, никаким общенародным повиностям, нарядам и воинским службам употребля-

емы небыли". Невдовзі при ратушному млину було зроблено ступник для 48 порохових 

ступ, які восени вже видавали 20 пудів пороху на добу (6 кг на ступу). До 6 грудня 1739 ро-

ку було вироблено на заводі 750 пудів пороху [Сборник императорского русского истори-

ческого общества. – Юрьев, 1909. – Т. 130, с. 658]. На початку 1740 року Постельніков ра-

портував генералу Румянцеву, що пороховий завод спроможний виробляти вже 36 пудів 

пороху за добу, 14030 пудів (230 тон) за рік. Означеним порохом, на думку Румянцева, мали 

бути забезпечені як українські, так і слобідські полки, та ще й ландмилицькі полки, які сто-

рожували кордони від набігів татар [Сборник императорского русского исторического об-

щества. – Юрьев, 1912. – Т. 138, с. 513]. 

13 квітня 1742 року Генеральна військова артилерія прикупила за 16 рублів для "ма-

лоросійского порохового нового завода" в локотського козака, значкового товариша Семена 

Лисачевського гай "з другой (правої, у бік заводу) сторони от Новгородского шляху" зага-
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льною площею у 50 га "длиною как бы в версту и шириною полверсты" [Центральний 

державний історичний архів України у м. Києві. – Ф. 580. – Оп. 1. – Спр. 2082, арк. 22]. Ці 

нові землі заводу додалися до півверсти (25 га) берегового гаю на південь у воронізькому та 

локотському напрямках й досягли Новгородского шляху (нині – вул. Свободи, а донедав-

на вул. К. Маркса) та дороги, що йде попід гаєм Чернецьким (нині вул. Січнева, раніше – 

9-го Січня). Чернецький гай належав Гамалїївському монастирю і тягнувся майже до Локо-

тків (Галенківки). Отже, завод мав у квітні 1742 року на лівому березі Шостки 75 га землі, 

яка забезпечувала розвиток заводського поселення, його вулиць посеред гаю.  

Проте вже 15 жовтня 1742 року імператриця Єлизавета затвердила указ Сенату з рі-

шенням "в Малороссіи особливому пороховому заводу не быти" [Столетие Шостенского 

порохового завода, с. 11]. Причин для закриття було вигадано чимало, але не вказана в рі-

шенні головна – небажання імперського уряду залишати завод у підпорядкуванні українсь-

кій Генеральній військовій артилерії [Олефиренко В. …И завод был посторен // Советское 

Полесье, Шостка. – 1990. – 19 сентября]. Згодом, 29 листопада 1748 р., імператриця Єлиза-

вета "пожалувала" греблю й млин "о четырех жорновах" на річці Шостці коропському жи-

телю Осипу Божку [Центральний державний історичний архів України у м. Києві. – Ф. 580. 

– Оп. 1. – Спр. 2082, арк. 29-зв.]. Цікаво, за які заслуги Єлизавета подарувала Божку цей 

мучний млин "о двух колах", що не були задіяні на пороховому заводі, заснованому поряд 

на третьому "ступному колі". Можливо, він мав якесь відношення до виробництва пороху.  

За даними із Сенатського архіву, віднайденими істориком О. Оглобліним, шостенсь-

кий пороховий завод у 1751 році, за часів останнього гетьмана Лівобережної України Кири-

ла Розумовського (1750-1764), що був братом Алексія Розумовського, фаворита Елізавети, 

знову був відкритий, "и делался порох для генеральной и полковой артилерій, и для удово-

льства малороссийских козаков" [Огоблин О.П. Очерк истории украинской фабрики: ману-

фактура в Гетьманщине, с. 134]. Спочатку велися пошуки місця для відкриття нового поро-

хового заводу, але кращого місця не знайшлося, тому було вирішено відбудувати його на 

місці старого заводу. У 1752 році гетьман Розумовський підтвердив своїм універсалом від 

14 березня право Божка на володіння млином. У 1757 році 30 серпня Божко продав млин 

глухівським козакам Василенкам Данилу та Федору. Можливо, Василенки збільшили греб-

лю та додали до млину ще четверо кіл. 1 квітня 1761 року глухівський козак, військовий то-

вариш Іван Василенко (онук Данила) продав за 600 рублів "на генеральную воисковую ар-

тилерію во вічное володєніе" свою спадщину, що дісталася йому від померлого батька Івана 

Даниловича: четверту частину греблі, млин "в трех клітках о шести колах", сінокіс та гай по 

"обоим сторонам той реки Шостки" [Центральний державний історичний архів України у м. 

Києві. – Ф. 580. – Оп. 1. – Спр. 2082, арк. 20].  

Заразом Василенко продав двір з хатою та амбаром, що стояв на "сухом пути под бо-

рком от воронижского приезду" та двох гайків "половинную часть". Цією купівлею гетьман 

Кирило Розумовський повернув тимчасово втрачену власність малоросійського порохового 

заводу і почав його відновлення вже як Гетьманського шостенського порохового заводу. 

1762 року гетьманська порохівня поширила свої землі від млина на південь, придбавши за 

10 рублів 6 червня у локотської козачки Онисії Колодки "гай, состоящій по дороге локотс-

кой до Богдановки идучой между гаямы, купленимы з частью мелниці на рекы Шостки, на 

генеральную артилерію у Івана Василенка" [Центральний державний історичний архів Ук-

раїни у м. Києві. – Ф. 580. – Оп. 1. – Спр. 2082, арк. 25]. Таким чином, до 75 га заводської 

землі на лівому березі Шостки додався Колодчин гай з її західної сторони, приблизно 30 га 

смуги землі довжиною від річки Шостки до Новгород-Сіверського шляху, та шириною від 

воронізької дороги (нині – вул. Садовий бульвар) – по ярок (нині – вул. Матросова). Того ж 

року 16 жовтня "генеральна артилерія шостенського завода" придбала за 50 рублів ще один 

гай із сінокосом у воронізького козака Опанаса Шкури, брат якого Григорій 28 листопада 

1721 року купив за 120 золотих ці землі "в конці греблі меской (ратушной)", тобто на пра-

вому березі Шостки, у пана Якова Пискуна – "знатного сотні вороніжской товариша" [Цен-

тральний державний історичний архів України у м. Києві. – Ф. 580. – Оп. 1. – Спр. 2082, 

арк. 27; 66]. 1763 року Генеральна артилерія викупила за 2 тисячі рублів у глухівських коза-
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ків Василенків Данила та його племінників Василя, Івана, Андрія та Опанаса (синів Фе-

дора), останні три частини греблі "с принадлежащим строением" – млином, сінокосом та 

гаями "по обоим сторонам той реки Шостки" [Центральний державний історичний архів 

України у м. Києві. – Ф. 580. – Оп. 1. – Спр. 2082, арк. 29].  

Отже, пороховий завод мав за гетьмана Розумовського півторакілометрову смугу гаїв 

для своїх потреб. Зокрема, на правому березі Шостки у кінці греблі, по обидві сторони крупе-

цької дороги, – щонайменше 600 м шириною, а на лівому березі річки, по обидві сторони во-

ронізького приїзду, до перехрестя з Новгородським шляхом, – щонайменше з кілометр шири-

ною, приблизно 100 га: від нинішньої вул. Січневої до вул. Матросова [Центральний держав-

ний історичний архів України у м. Києві. – Ф. 580. – Оп. 1. – Спр. 2082, арк. 236].  

Завод працював до 1764 року і знаходився у віданні гетьманського уряду. Із скасу-

ванням в 1764 році царицею Катериною другою (часи правління 1762-1796 рр.) Гетьманщи-

ни і відновленням Малоросійської колегії Сенат Російської імперії видав указ про знищення 

усіх порохових українських заводів. 20 січня 1764 року сенатським указом було "повелено 

все малороссийские пороховые заводы упразднить, а требующийся на малороссийское вой-

ско порох приобретать за деньги из Москвы" [Центральний державний історичний архів 

України у м. Києві. – Ф. 580. – Оп. 1. – Спр. 2082, арк. 236]. В тому ж році промеморіями з 

Головної канцелярії відомства Артилерії та Фортифікації було дано знати про це в Похідну 

канцелярію останнього гетьмана Кирила Розумовського. Ось тоді то й закрили Шосткинсь-

кий пороховий. Цим кроком Катерина ІІ відсікала порох від Запорізької Січі. Таким чином, 

подальше розширення території заводу та його розбудову було тимчасово призупинено. 

Але у березні 1771 р., через велику потребу війська в пороху, був виданий наказ Се-

нату про відновлення діяльності заводу та його підпорядкування Канцелярії Головної арти-

лерії. В описі Шостенського порохового заводу, складеному 14 липня 1771 року, на час пе-

редачі порохового заводу від Малоросійської Колегії у підпорядкування Петербурзької                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Канцелярії Головної артилерії та фортифікації Військової колегії, зазначено, що першою 

будівлею "от приезду из села Локоток через пущу артилерийскую" (через колишній гай Ли-

сачевського) був великий амбар 4х4 сажні. Була вказана довжина греблі зі скринями, яка 

становила 89 сажнів (180 метрів). Біля греблі була винокурня значкового товариша Івана 

Чижевського, який наглядав майно заводу. А з другої правої сторони греблі, біля річки, бу-

ла селітряна сушня 3х3 сажні. Неподалік неї – сарай та амбар 3х3 сажні, у якому очищали 

селітру. З опису будівель заводу 1771 року зрозуміло, що він був на правому березі Шостки, 

за першою скринею з пороховим ступником на 48 ступ.  

Взагалі завод мав всі будівлі, заплановані ще 1739 року генерал-майором Іваном 

Шиповим, але за новим планом будівництва 1771 року завод позбавлявся технологічно за-

старілих порохових і вводив новітні на той час вододіючі та сухопутні фабрики, нову селіт-

ряну варницю, будівлі "розымки" та сушки пороху, деякі інші споруди, щоби забезпечити 

щорічне виробництво 8 тисяч пудів пороху. З кінця 1771 року завод почав називатися 

"Шостенский артиллерийский пороховой завод". Відомо, що у 1772-1774 роках було збудо-

вано п’ять вододіючих фабрик. Більш детальним планом 1773 року – "Штатом малороссий-

ским Шостенским пороховым заводом…" – передбачалися ще й "крутильная машина" та 

"магазейн" для зберігання сухого пороху [Лукьянов П.М. История химических промыслов и 

химической промышлености России до конца ХІХ века, т. 5, с. 257-258].  

Виробництво пороху відновилося після перебудови заводу лише у 1775 році [Лукья-

нов П.М. История химических промыслов и химической промышлености России до конца 

ХІХ века, т. 5, 257-259]. У цей період порох вироблявся чотирьох сортів: "пушечный, муш-

кетный, ручной (мелкий мушкетный) и винтовочный – 1/3 всего выделываемого количества 

приходилась на пушечный порох" [Столетие Шостенского порохового завода, с. 21]. Споча-

тку нестача селітри не дозволяла виробляти заплановані 8 тис. пудів пороху на рік. У 1780 

р. було виготовлено лише 2 тис. пудів, а у 1783 р. – вже 7 тис. пудів.  

З ювілейної книги "Столетие Шостенского порохового завода (1771-1871) " відомо, 

що капітальна цегляна забудова заводської вулиці уздовж воронізької дороги розпочалася зі 

спорудження у 1777 році двоповерхової канцелярії (нині вул. Садовий бульвар, 55), на пер-
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шому поверсі якої знаходилася комора для зберігання грошей, а на другому – кімнати для 

виробництва письмових справ. Цеглу для будівництва будинку виготовляли безпосередньо 

на пороховому заводі. Канцелярія була невеликих розмірів, приблизно 10х20 метрів, відпо-

відно до тодішніх потреб. Завершили її будівництво в 1782 році, – вона стала першим камя-

ним будинком Шостки.  

У 1779 р., на протилежній лівій стороні дороги, "на бугре", поряд з офіцерськими по-

коями у великій двокімнатній хаті, згаданій в описі 1771 р., було закладено церкву Різдва 

Христового, будівництво якої завершено в 1785 р. [Столетие Шостенского порохового заво-

да, с. 17, 24]. Тобто її зведення продовжувалося 6 років; церква була побудована на приватні 

пожертвовання робочих и службовців порохового завода. Пізніше, в 1809 р., до неї була при-

будована колокольня. На Церковній площі біля храму проводилися усі урочисті події в Шос-

тці: хрестні ходи, військові паради, богослужіння. Фактично із закладки церкви Різдва Хрис-

тового, яка збереглася донині, розпочався інтенсивний розвиток забудови Шостки. 

1782 року Шостка увійшла до складу Новгород-Сіверського намісництва. 

У 1788 р. на Шостенському заводі додатково були збудовані ще "две вододействую-

щих и четыре сухопутных (бегунных) фабрики", що дозволяло збільшити виробництво та 

отримати "наряд" на виготовлення 12 тис. пудів пороху на рік (майже 200 тонн). У 1789 р., 

через нову війну з Турцією, були додатково збудовані ще шість "сухопутних" фабрик. Завод 

отримав та виконав "наряд" на 20 тисяч пудів пороху у 1790 р., та 30 тисяч пудів – у 1791 р. 

Слід також відзначити, що пуд пороху на Шостенському заводі вироблявся за найнижчою 

тоді ціною – 8 руб. 02 коп., тоді як на Казанському заводі – 8 руб. 58 коп.; на Московському 

– 8 руб. 95 коп., а на Петербурзьких заводах – 10 руб. [Лукьянов П.М. История химических 

промыслов и химической промышлености России до конца ХІХ века, т. 5, 259-261, 265].  

З 1796 року Шостка належала до Глухівському повіту Малоросійської губернії, а з 

1802 року – Чернігівської губернії. 

Значні зміни на заводі відбулися після 1799 р., у зв'язку зі створенням Артилерійської 

інспекції та призначенням на посаду інспектора всієї артилерії графа Аракчеєва, який провів 

низку корисних для даної сфери нововведень. У 1804 р. граф особисто інспектував Шосткин-

ський завод, після чого віддав накази та виділив кошти на оновлення технічного забезпечення 

виробництва, а також покращення господарських та культурно-побутових умов працівників. 

Тоді на заводі працювало 520 людей. За приписом Аракчеєва, була відкрита при заводі школа 

для солдатських дітей (кантоністів). У 1807 році граф спрямував до заводу ще 398 рекрутів, а 

в наступному році прибуло сюди ще "134 ратника Рязанской милиции" [Столетие Шостенс-

кого порохового завода, с. 48-49]. Але фактичне населення Шостки було більшим, враховую-

чи сім’ї працюючих. Відповідно до нової чисельності робітників завод у 1807 році мав виро-

бити й більше пороху – 25 тисяч пудів [Лукьянов П.М. История химических промыслов и 

химической промышлености России до конца ХІХ века, т. 5, 259]. У 1809 році були перебу-

довані дерев’яні казарми, розташовані у незмінному, від початку їх появи, периметрі забору 

160х40 сажнів, по правій стороні воронізької дороги від церкви. У 1810 році було дозволено 

збудувати при заводі лавку [Столетие Шостенского порохового завода, с. 48, 49].  

Під час війни 1812 р. завод тимчасово був підпорядкований Головнокомандуючому 

військами. За період війни завод виготовив та відправив у діючу армію 24536 пудів пороху, 

внаслідок чого фельдмаршал М.І. Кутузов видав особливий наказ, яким оголосив подяку 

адміністрації, а також виділив 1300 руб. для заохочення майстрів та робітників заводу.  

Після війни з французами (1812-1815 рр.) виникла в Шостці гостра потреба в землі 

"для возведнія на ней служительских домов". У 1818 році завод прикупив у "дворянки Лав-

ренковой" 99 десятин (100 га – 1х1 км) суміжної з поселенням землі. Вірогідно, було при-

куплено гай по ліву сторону дороги з Глухова на Новгород-Сіверський. Наприкінці 1810-х 

років у поселенні – "слободе" викопано декілька колодязів [Столетие Шостенского порохо-

вого завода, с. 56-57]. Першою такою "слободою", вільним поселенням, була вулиця по ста-

рій локотській дорозі (нині – вул. Короленка). 
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З 1819 по 1841 роки Головне управління артилерійського відомства очолював Ве-

ликий князь Михайло Павлович, генерал-фельдцехмейстер, брат царя Миколи І. Діяльність 

Михайла Павловича на цій посаді поклала початок розквіту заводу та поселення при ньому. 

У 1820 році при заводі було відкрито технічну школу (школу кантоністів). Того са-

мого року на заводі почала працювати цегельня. Розташовувалася вона на пагорбі з покла-

дами глини (за сто метрів на північ від нинішньої першої поліклініки). У 1824 році зведено 

кам’яний двоповерховий будинок для командира заводу (нині будинок заводського проф-

кому, вул. Садовий бульвар, 53). На захід від будинку закладено великий генеральський сад 

та посаджено навколо нього дуби та липи. У 1825 році завод придбав для школи кантоністів 

дещо більший будинок, який було перебудовано за казенний рахунок. У 1830 році у завод-

ській школі навчалося 25 солдатських дітей. У 1827 році з’явився в поселенні провіантний 

магазин [Столетие Шостенского порохового завода, с. 49, 56, 57, 62]. Поселення розвивало-

ся, бо почали знову зростати "наряди" на порох, зокрема у 1827 році треба було виробити 20 

тисяч пудів пороху, а зробили 18 тис. пудів [Лукьянов П.М. История химических промыс-

лов и химической промышленности России до конца ХІХ века, с. 287]. Окрім пороху, завод 

освоїв процес очищення селітри для інших порохових заводів країни. У 1828 році збудували 

нове порохове виробництво – тимчасовий "городок".  

У 1830 року був складений План забудови Шостки, що надало поштовх її подальшо-

му розвитку. У 1832 році на пороховий завод призначено нового командира, змосковленого 

німця, генерал-майора В.В. Гербеля. Того самого року на заводі почав працювати архітек-

тор – Василь Данилович Глухов. За приписом інспектора порохових заводів генерал-

лейтенанта Шульмана, архітектор Глухов запровадив з 1833 року загальну нумерацію усіх 

належних ШПЗ будівель та споруд. Перші номери отримали найстаріші заводські будівлі. В 

1833 році також на заводі з’явився інженер шляхів сполучення підполковник Штральман. 

Вони разом з архітектором надали новим кварталам "слободок" цивілізованого вигляду як 

шириною, так і прямолінійністю перших шостенських вулиць. 

 Збільшення числа службовців потребувало будівництва для них житла. У 1837 році 

збудовано для "служащих" кам’яний двоповерховий будинок (мабуть, саме в ньому знахо-

дився у Шостці з 1920 року Народний дім, а з 1935 по 1971 рік – міліція біля другої прохід-

ної заводу, на початку вулиці Короленка).  

На якійсь час розбудова заводу була припинена через очикування рішення про мож-

ливе його перенесення на менш заболочену територію на річці Івот. Намічена ділянка, од-

нак, виявилася ще більш заболоченою, і рішення про перенос ШПЗ було відкинуто. Для 

прискорення будівництва і розширення заводу була куплена в 1838 році в поміщика Забіли 

каменоломня разом з лісом (220 десятин) на річці Есмані (біля урочища Крутишине). У 

1839 році було завершено будівництво чотирьохповерхової мурованої казарми, нині –  вул. 

Садовий бульвар, 40 [Енциклопедія історії України. – Т. 10, с. 654; Столетие Шостенского 

порохового завода, с. 72, 74, 78, 79, 84]. За переказом, від казарми до заводу було прокладе-

но підземний хід – доволі широкий для роз’їзду двох підвід цегляний тунель. Цегла позна-

чена клеймом – царським двоголовим орлом. Її викопували під час риття в 1960-х роках но-

вих траншей комунікацій по сусідній з казармою території гаражу, і навіть дехто з робітни-

ків гаражу заглядав з цікавості в загадкове підземелля. 

У 1839 році запрацював новий сірчаний завод. Знаходився він за півверсти від цегля-

ного заводу на північ до заводського ставу.  

На кресленику "План местности Шостенскаго пороховаго завода" від 1843 року на-

раховується вже 11 вулиць та провулків, позначено декілька кам’яних будинків, серед яких: 

заводська канцелярія (1777-1782), про яку йшлося вище, на вулиці Садовій, нині – вул. Са-

довий бульвар, 55; будинок командира заводу, збудований у 1824-1825 рр., вул. Садовий 

бульвар, 53; чотирьохповерхова казарма двох гарнізонних (караульних) рот, пізніше – міс-

цевої артилерійської команди, вул. Садовий бульвар, 40. Показана територія кладовища з 

каплицею (збудованою 1825 року), яке знаходилося на південній околиці поселення (див. 

також План Шостенського порохового заводу, опублікований у книзі "Столетіе Шостенска-

го пороховаго завода (1771–1871) ", з фондів Музею ШКЗ "Зірка"). За радянських часів на 
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території старого кладовища було розбито парк (колишня назва – парк ім. К. Маркса), 

нещодавно перейменований у парк Свободи.  

На сьогодні, крім заводської канцелярії і церкви, збереглися ще два будинки, позна-

чені на плані 1843 року, ліворуч церкви (вул. Садовий бульвар, 50-а), у бік майстерень (куз-

ні). У першому з них мешкав заводський лікар (вул. Садовий бульвар, 48), у другому – свя-

щеник, це так званий у народі "поповский дом" (вул. Садовий бульвар, 44) – найстаріший 

дерев’яний будинок Шостки 1805 року. 

1845 року за участю бельгійського механіка Фалліса (що будував капсульний завод 

для виробництва детонаторів вибухів пороху в Охтинську під Санкт-Петербургом) був 

складений проект влаштування капсульного заводу на Україні [Сюрин М. Завод "Импульс" 

– моя рабочая семья, с. 4]. Місце для функціонування заводу мало відповідати деяким спе-

цифічним критеріям: земля повинна бути у власності держави або державних селян; наяв-

ність поряд з заводом казенного лісу, угідь, цегли й будматеріалів; можливість приводити в 

дію механізми за допомогою води. 

Спочатку передбачалося створити капсульне підприємство у складі Шостенського 

порохового заводу на хуторі Лазаревському (на північний захід від порохового заводу), в 

низинній й болотистій місцевості, де стояв скасований старий сірчаний завод, куплений у 

1810 році у Важинської. Пізніше, відповідно до Указу імператора Миколи I від 11 січня 

1846 р., для влаштування капсульного виробництва була обрана більш зручна місцевість, 

яка розташована у північно-східному напрямку від Шостенського порохового заводу, а саме 

– біля Крупецького ставка, на північ від млина [Завод и его люди (страницы истории), с. 12; 

Столетие Шостенского порохового завода (1771-1871), с. 72]. Одночасно було затверджено 

проект Фалліса та укладено контракт щодо влаштування другого капсульного заводу в Ро-

сії, згідно якого з Бельгії повинні бути доставлені потрібні механізми та інше приладдя ще у 

1846 р., а в першій половині 1847 р. – зведені будівлі [Сюрин М. Завод "Импульс" — моя 

рабочая семья, с. 4].  

Землю під капсульний завод (нині казений завод "Імпульс") було відведено частково 

з дачі порохового заводу, частково – придбано від державних селян. Будівництво усіх пот-

рібних споруд, на суму 140 тисяч руб., взятих з капіталу військових поселень, доручено ко-

місії, для якої складено особливе положення (затверджене 6 березня 1846 року). Головою 

цієї комісії призначено командира Шостенського порохового заводу (генерал-майора В.В. 

Гербеля), членом –  помічника командира (полковника Берга), роботи покладено на завод-

ського архітектора. Приймальниками матеріалів призначено двох обер-офіцерів (з числа 

службовців заводу); все діловодство доручено заводській канцелярії. Гербелю було наказа-

но всіма засобами та матеріалами сприяти скорішому та кращому влаштуванню капсульно-

го виробництва з найменшими витратами для казни. Таким чином, із заготовлених при за-

воді матеріалів відпущено на будівництво капсульного підприємства: 2 мільйона штук цег-

ли, 150 саж. бутового каменю, 100 саж. вапна, 2000 колод тощо. Одночасно з тією ж метою 

виділено ще 500 тис. цегли та із заводських дач вирубано стільки дерев, скільки дозволяло 

положення про казенні ліси [Столетие Шостенского порохового завода (1771-1871), с. 73].  

У лютому 1848 року, після двох тижнів випробувань, завод, що складався із семи ка-

м'яних та восьми дерев'яних, на кам'яних фундаментах бараків, був готовий до пуску. Після 

випробувань бельгійський механік Фалліс розпочав навчання нижчих чинів (робочих) до 

роботи. Завод був прийнятий від бельгійця комісією і зданий полковнику Петерсону, приз-

наченому його начальником [Сюрин М. Завод "Импульс" – моя рабочая семья, с. 4]. Почи-

наючи з 21 липня 1848 року завод був відділений від Шостенського порохового заводу (зо-

ставаючись у його підпорядкуванні) в окреме капсульне виробництво. Свою першу продук-

цію капсульний завод випустив уже у 1848 р. Виготовлення капсулів досягало 200 тис. шт. 

за день. В цей період завод виготовляв також освітлювальні, запалювальні та фугасні заряди 

для ракет [Завод и его люди – страницы истории, с. 10-12]. Поступово навколо заводу виро-

сла і Капсюльна слободка для робітників, розширивши Шостку на північний схід. 

Внаслідок значущості будівництва капсульного заводу командир порохового заводу 

Гербель навіть скасував будівництво госпіталю (яке було здійснено лише у 1851 році). 
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У 1849 році поряд з будинком командира заводу споруджено нову двоповерхову 

будівлю для канцелярії порохового заводу з креслярнею, нині – вул. Садовий бульвар, 51 

[Столетие Шостенского порохового завода, с. 72].  

У цілому за 17 років успішного командирства Василя Васильовича Гербеля (1832-

1849 рр.) в поселенні виникло близько 400 будівель [Полевой П. Гимназия высших наук и 

лицей князя Безбородько, с. 348]. Тобто, щорік будувалося близько 20 будівель, що утворю-

вали кожні два роки нову вулицю – "красивую аллею, обсаженную березками и тополями". 

Під час Кримської війни (1853-1856) обсяги виробництва пороху збільшилися в 6 ра-

зів. Місто стає потужним промисловим центром. Для виробництва пороху селітра поставля-

ється з 19 міст і сіл Лівобережної України. У 1855 р., під час оборони Севастополя, на Шос-

ткинському заводі було вироблено рекордні 134 374 пуди пороху за ціною 6 руб. 73 ¾ коп. 

за пуд. Це становить 43% пороху, виготовленого на всіх казенних порохових заводах Росії. 

До того ж, виготовлено ще 50 млн. шт. капсулів [Лукьянов П.М. История химических про-

мыслов и химической промышлености России до конца ХІХ века, с. 291].  

Після огляду в 1856 році Шостенського порохового заводу командуючим артилерії - 

генерал-фельдцехмейстером Великим князем Михайлом, братом царя Олександра ІІ, було 

вирішено обнести головне виробництво – "пороховой городок" – валом з ровом та паліса-

дом, щоби ніхто сторонній не міг потрапити до нього. Також було обмежено проїзд через 

завод і розпочато влаштування дороги в об’їзд. Цим самим дещо змінювалася схема старо-

давнього транзитного руху греблею Локотського ставу по звичній прямій дорозі з Новго-

род-Сіверського на Ямпіль, Севськ. (Дорога планується до відновлення новим генпланом 

міста за рахунок часткового перепрофілювання території порохового заводу).  

З причини перебування в Шостці брата царя, збереглися дані про чисельність її насе-

лення у 1856 році – 3360 людей. У власних будинках проживало 450 заводчан, усі інші ро-

бітники мешкали у великій тісноті казарм, розрахованих лише на 640 солдат. Одна зведена 

рота була розміщена на квартирах у Локотках та Воронежі, звідки солдати щодня пішки хо-

дили до роботи [Столетие Шостенского порохового завода, с. 88, 91, 92]. Навесні 1857 року 

завод налічував у своєму штаті 114 феєрверкерів, 29 унтер-офіцерів, 1701 майстрових, 46 

рядових інвалідів та 441 кантоністів, разом 2331 чоловіків [Лукьянов П.М. История химиче-

ских промыслов и химической промышлености России до конца ХІХ века, 291]. За статис-

тичними даними 1859 року по Глухівському повіту Чернігівської губернії у «городку» Шо-

стенського порохового заводу (при річці Шостка) було 526 дворів, кількість населення ста-

новила 3548 людей (2338 чоловіків та 1210 жінок), була одна православна церква, поштова 

станція та ринок. У віданні Шостенського капсульного підприємства (при ставку Крупець) 

перебувало 35 дворів; кількість мешканців складала 255 чоловіків та 129 жінок [Списки 

населенных мест Российской империи. Вып. 48, 1859, с. 34].  

За переказом, по ліву сторону Воронізької дороги, одразу за Воронізькою заставою, 

відбувалися у Шостці великі базари – ярмарки. Уперше їх влаштували у 1860 році, і прово-

дилися вони відтоді двічі на рік: на Фомину неділю повесні та Дмитрів день – восени, 8 ли-

стопада [Столетие Шостенского порохового завода, с. 116]. У 1861 році при заводі відкриті 

хімічна лабораторія і технічна бібліотека. 

1861 року Шостенський пороховий завод вперше демонстрував свої вироби на Пе-

тербурзькій виставці. 

У 1860-х роках, на місці старих дерев’яних казарм постала триповерхова кам’яна 

військова будівля: первісно – казарма, в якій пізніше було розміщено Військове зібрання, 

Управлення заводу та 4 квартири для чиновників, нині – вул. Садовий бульвар, 36. У той 

самий період поруч з першою мурованою казармою була споруджена будівля пожежної ча-

стини заводу, вул. Садовий бульвар, 42. 

Станом на 1865 рік при заводі проживала 3901 людина (237 офіцерів, 2842 нижчих чи-

нів, 518 відставників, 304 вдів з дітьми), і було вже 550 хат та 40 будинків з квартирами для 

службовців та офіцерів. Зрозуміло, що відставники мали свої хати, отже, ставали корінними 

шостенцями. Таким чином, за дев’ять повоєнних років після Кримської війни 1855 року в Шо-

стці відбувався тільки природний приріст населення – 60 людей на рік в середньому. 
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За висновком сучасників, офіцерів Генерального штабу, які на чолі з полковником 

Миколою Домонтовичем склали у 1865 році "Військово-статистичний опис Чернігівської 

губернії", поселення при Шостенському пороховому заводі було одним з найкращих посе-

лень губернії, бо мало на той час значне число кам’яних будівель, широкі, прямі вулиці з 

алеями, чистенькі хати обивателів та достатньо гарну церкву [Домонтович М. Материалы 

для географии и статистики России, собранные офицерами Генерального штаба, с. 364]. 

У 1865 році на заводі було засновано поштову контору 4 класу, яка приймала корес-

понденцію, а поштова станція мала вже 6 коней [Список населенных мест Черниговской 

губернии, 1924 г., с. 116]. 1866 року за розпорядженням міністерства фінансів в Шостці бу-

ло відкрито видаткове відділення казначейства, яке розмістили у цегляному двоповерхово-

му будинку колишньої канцелярії, нині – вул. Садовий бульвар, 55. У 1867 році дві гарні-

зонні (караульні) роти перейменували у Шостенську місцеву артилерійську команду, що 

перебувала відтоді водночас і у віданні начальника артилерії Харківського округу, і в без-

посередньому підпорядкуванні командиру заводу [Столетие Шостенского порохового заво-

да, с. 17, 95, 116].  

Стан існуючого на той час планування і забудови відображений на так званому Гео-

метричному спеціальному плані Шостенського порохового заводу (або Плані межування 

території), складеном у 1867 році Черніговською межевою палатою (зберігається в архіві 

Санкт-Петербурга; нещодавно отримана з цього архіву копія документу, яка була люб’язно 

представлена авторам Генерального плану м. Шостка Шосткинським краєзнавчим музеєм). 

1868 року на базарній площі було освячено каплицю в пам’ять "чудесного спасения" 

імператора Олександра ІІ 25 травня 1867 року від невдалого вбивчого акту терориста Бере-

зовського. У 1871 році заводчани відсвяткували 100-ліття "Шостенскаго артилерийскаго 

пороховаго завода", з 17 серпня перейменованого у Михайлівський Шостенський артиле-

рійський пороховий завод (МШПЗ) на честь Великих князів Михайла Павловича та Михай-

ла Миколайовича, генерал-фельдцехмейстерів, колишнього і діючого командуючих всієї 

артилерії імперії, які приклали чимало зусиль до розбудови заводу. В пам'ять сотої річниці з 

часу заснування заводу встановили біля церкви у сквері на майдані бронзове погруддя ім-

ператора Олександра ІІ [Видання К 125-летию Шостенскаго пороховаго завода, с. 200]. На 

малюнку видно, що: "Памятник столетия завода мав невисокий квадратний постамент з ба-

рель’єфами. Пізніше по обидві сторони пам’ятника встановили дві гармати на лафетах, а 

посеред них, ніби на згадку, що завод виник не на пустому місці, поклали жорновий камінь 

з шостенського млина, що дав першу силу козацькій виробні пороху". У 1917 р. погруддя 

імператора звалили більшовики, замінивши дерев’яним барельєфом із зображеннями Лені-

на, Карла Маркса, Енгельса (не зберігся). "Кам’яна св’ятиня" – кварцитовий, молочного ко-

льору жорновий камінь двометрового діаметру – нині тримає хреста біля церкви Різдва 

Христового. За пам’ятником був розташований, за пірамідальними тополями, двоповерхо-

вий будинок командира заводу. 

На плані Шостенського порохового заводу 1871 року вперше показано розташування 

п’ятьох воріт (застав), запроваджених з указівки великого князя Михайла: "Крупецкія воро-

та, Воронежскія ворота, Новгород-Сіверскія ворота, Глуховскія ворота та Госпитальныя во-

рота". При кожній заставі була "караульня при шлагбаумах".  

За 100 років своєї діяльності (1771-1871 рр.) завод виготовив для армії більше 2 млн. 

пудів пороху різних сортів та більше 200 млн. штук капсюлів. Під час промислового зросту 

Росії, у 1884-1889 рр., на реконструкцію та благоустрій Шостенського порохового заводу 

були виділені значні кошти. Були закриті коннодіючі та вдосконалені вододіючі "фабрики". 

Збудовані та обнесені земляними валами нові цегляні будівлі. На заводі встановлено три 

парових машини. Між цехами прокладено вузькоколійку, а на "деловом дворе" – водогінну 

мережу. З 1888 р. введено електричне освітлення заводу [Завод и его люди – страницы ис-

тории, с. 14]. 

Якщо до 1872 року на Шостенському пороховому заводі працювали тільки робітни-

ки – військовослужбовці, то з 20 березня 1872 р. була дозволена вільнонаймана праця, а з 

1895 р. – праця жінок. 
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З 1875 року почав працювати телеграф. Перша у Шостці телефонна станція була 

не на пошті, а в заводоуправлінні з 1893 року, і мала вона двадцять проводів для передачі 

розпоряджень начальства підлеглим [К 125-летию Шостенскаго пороховаго завода, с. 200]. 

З 1884-1889 рр. на Шостенському пороховому заводі почали застосовувати парові машини, 

з'явилася електрика. 

У 1889-1894 рр. з південного боку поселення прокладено залізницю, побудовано пе-

рший залізничний вокзал, що стало значною подією в його історії. 

На "Плані Михайловскаго Шостенскаго пороховаго завода съ поселеніями Шостки и 

Капсюльной слободки 1897 года" вже присутні назви вулиць. З парного боку Садової вули-

ци позначено "Церков во имя Рождества Христова, построена в 1786 году на доброхотныя 

пожертвования". Вище вказана дата не збігається на один рік (1785) з наведеною в книзі 

"Столетіе Шостенскаго порохового завода" 1871 року видання [Столетие Шостенского по-

рохового завода, с. 24]. З непарного боку Садової вулиці позначена "Гауптвахта у главных 

ворот пороховаго городка (1842 г.)", хоча у згаданій вище книзі вказано 1845 рік її побудо-

ви, нині – вул. Садовий бульвар, 61.  

На плані 1897 року також позначено територію "генеральського парку", де за спога-

дами старожилів, навколо саду з яблунями, грушами, теплицями росли великі дуби та липи 

(нині – територія військової частини). За парком нанесено на плані дорогу на так званий 

"новий завод", бо старий пороховий городок уже не працював, і на плані він розташований 

праворуч генеральського саду з написом: "Бывшие конно- и вододействующие фабрики" 

(колишні "сухопутне машины" 1776 року). Дорога в лузі, за "генеральським садом", йде уз-

довж рову із земляним валом навколо "палисаду порохового городка" і перетинає річку 

Шостку по дерев’яному мосту. Цей міст відомий у народі як "Горбатий", бо в дійсності був 

круто вигнутим дерев’яним, з поручнями, мостом. Через нього й річка Шостка почала зва-

тися багатьма шостенцями Горбаткою. До речі, на плані 1897 року вказана довжина паліса-

ду – 5 верст 74 сажні. Отже, рів з валом, впроваджений після відвідування заводу великим 

князем Михайлом у 1856 році, оточив за сорок років величезну територію майже всіх виро-

бництв. На плані також позначено по вулиці Садовій 18 містків (11 кам’яних та 7 де-

рев’яних) через штучні водовідвідні канави та природні ручаї, що збігали до річки Шостки. 

А це майже половина з усіх 44 невеликих мостів (труб), зазначених в опису. За Воронізькою 

заставою ніякої забудови на плані не відображено.  

Між цегляним і сірчаним заводами була школа кантоністів, тодішнє ремісниче учи-

лище для солдатських дітей, так звана заводська школа майбутніх порохнярів. Вона зна-

читься на плані шосткинського поселення 1897 року в його "Описи зданиям артилерийского 

ведомства" під № 117 як "Бывшая ситная и школа". Мабуть, сита з повсті (войлоку) та во-

лосся для просіювання пороху вже на заводі у 1897 році не виготовляли, а заводську школу 

ліквідували ще раніше – у 1864 році [Столетие Шостенского порохового завода, с. 71, 117]. 

Після переобладнання у 1891-1895 рр. завод почав виготовляти бездимний пірокси-

ліновий порох. Для цього були введені у експлуатацію цехи: сірчаної кислоти, азотної кис-

лоти, піроксиліну та ефіру. У 1899 р. було виготовлено 35040 пуд. пороху: "бездымного для 

береговых пушек – 500 пуд., бездымного ружейного – 20950 пуд., малодымного пушечного 

– 11000 пуд., малодымного ружейного – 2500 пуд. и "опытного" – 90 пуд." 

Наприкінці ХІХ століття з південної сторони від поселення порохового заводу (за 

болотом та пустирищем) виник хутір Петухівка [Квашин Е. Еще раз о Шостке]. Зараз ця те-

риторія – у складі міста. У 1893 році вздовж південно-західних кварталів поселення прокла-

ли вузькоколійку з Конотопа на Пирогівку через станцію Шостка. Навпроти Петухівки ву-

зькоколійка мала відгалуження – "конно-железную дорогу", збудовану заводом, довжиною 

в 1 версту 125 сажнів (1,25 км) [К 125-летию Шостенскаго пороховаго завода, с. 200]. Кінна 

вагонка проходила Офіцерською вулицею, де повертала спочатку праворуч на Глухівську 

вулицю, потім – ліворуч на Госпітальний провулок і далі – територією заводу. Там, як ба-

чимо з плану 1897 року, на заводі існував "косой железнодорожный мост через отводной 

канал". Цією залізницею тягали кіньми невеликі вагони з вугіллям до парових машин голо-

вної котельної, а від неї розвозили вугілля підводами до котелень заводів: піроксилинового, 
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сірчаного, ефірного, цегельного та порохового. Кожна з котелень мала свій гудок з де-

якими відмінностями "голосу", добре знаного робітниками кожного заводу, які й працювали 

"від гудка до гудка" [Комарницкий В. Это было недавно]. Уперше гудки загули під час ре-

конструкції заводу 1884-1889 рр., а саме у 1886 р., коли завод перейшов на цілорічну роботу 

без перерви на три зимові місяці. Найгучніший гудок з’явився в 1895 р. на новозбудованому 

виробництві бездимного піроксилинового пороху. А в статистичних даних про населення 

Чернігівської губернії 1901 року вже є запис про новий хутір Воронізької волості – "Оборки 

(Петуховка)" [Сборник императорского русского исторического общества, т. 138, с. 116]. 

Станом на 1901 рік у поселенні Шостка проживало (за статистичними даними) 5685 

осіб (2895 жінок та 2790 чоловіків) [Список населенных мест Черниговской губернии, име-

ющих не менее 10 жителей за 1901 год, с. 183]. Таким чином, у Шостці вперше встановила-

ся природна пропорція у 101 відсоток: кількість жінок стала переважати кількість чоловіків 

наслідок того, що з 1895 року жінкам було дозволено працювати на заводі [Завод и его лю-

ди (страницы истории), с. 14]. Порівняно з попередніми статистичними даними 1859 року 

населення Шостки збільшилося на 2367 осіб, а з урахуванням заміни солдат селянами Шос-

тка збільшилася майже на 4 тисячі переселенцями з навколишніх сіл. На іншому, дорево-

люційному плані Шостки 1912 року, чітко вимальовано на Садовій вулиці ті ж самі, що й на 

плані 1897 року, зображення великих будинків та садиб. Проте за Воронізькою заставою, по 

лівій стороні Ярмаркової вулиці, позначено чотирикутник подвір’я з "Т-образним" конту-

ром будинку й написом: "4-х классное Городское училище". Відомо, що училище запрацю-

вало з 1904 року у двоповерховій будівлі, призначеній раніше під готель. Будівля існує й 

досі, хоча за століття вона зазнала перебудов.  

Російсько-японська (1904-1905 рр.) та перша світова війни сприяли подальшому розви-

тку заводу. ШПЗ став одним з найбільших порохових заводів Росії. Він забезпечував Варшав-

ську, Ново-Георгієвську, Ковенську, Івано-Городську, Лібавську, Дубенську та Квантунську 

фортечні артилерії, а також Порт-Артур [Завод и его люди – страницы истории., с. 18]. 

1906 року було запроваджено звання почесного громадянина поселення Шостка (для 

найкращих шостенців). 

Напередодні І Світової війни поселення Шостка перетворилося у селище, де нарахо-

вувалося 645 дворів з населенням більше семи тисяч осіб [История городов и сел УССР. 

Сумская область, с. 585]. Отже, за півстоліття, починаючи з даних про кількість дворів за 

1865 рік, Шостка зросла майже на сто дворів і на три тисячі людей, або ж кожного року в 

середньому будувалося дві хати та приростало населення на 60-70 осіб. І, як бачимо з плану 

Шостки 1912 року, кількість її вулиць та провулків збільшилася удвічі (з 15 до 31) порівня-

но з планом 1897 року. Нові вулиці потяглися у Новгород-Сіверському напрямку. 

З газетних публікацій старожилів відомо, що з 1914 року почала діяти приватна жі-

ноча гімназія [Верижникова И. Таким я помню наш город]. Розміщувалася вона в трьох бу-

динках на перехресті Садової та Глухівської вулиць (колишня казарма, нині на її місці пе-

рукарня, будинок № 26 по вул. Свободи (донедавна вул. К. Маркса). На підставі порів-

няльного графічного аналізу планів 1897 та 1912 років можна зробити висновок, що голов-

ний корпус казарми був кутовим. За спогадами старожилів, гімназія знаходилася в однопо-

верховому дерев’яному будинку з додатковими двоповерховими будинками – напів-

кам’яним по вул. Глухівській та дерев’яним у дворі гімназії. 

Старожили ще запам’ятали так званий Робітничий парк (Літній сад), що був за Гене-

ральським парком-садом з північної сторони і наближався до річки (заводу). Робітничий 

парк відкрили у 1913 р. з нагоди 300-річчя царської династії Романових [Верижникова И. 

Таким я помню наш город]. Тобто, колишній палісад старого "порохового городка" поши-

рили від другої нової прохідної біля Горбатого мосту до першої прохідної біля головних во-

ріт. Вхід у Літній сад знаходився поблизу головного входу на завод, на нинішній вулиці Са-

довий бульвар, майже навпроти церковного двору [Приходько А.И. Воспоминания, с. 5]. 

У Робітничому парку серед молодих дерев, неподалік басейну з фонтанами, стояв 

Літній театр, де під музику вручну крутили німе кіно. На межі саду, біля джерела криниці, 

стояли альтанка та дерев’яна гірка для зимових розваг. У кам’яному приміщенні колишньої 
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гауптвахти (вул. Садовий бульвар, 61) діяла бібліотека для робітників та їхніх дітей. Ще 

одна дерев’яна театральна споруда, дещо схожа з Літнім театром, була у невеликому Пан-

ському парку – від початку вулиці Госпітальної до церковної площі. Театр разом зі старим 

Панським парком звався у народі Ротондою [Верижникова И. А я помню город таким; При-

ходько А.И. Воспоминания, с. 4]. У пам’яті старожилів Садова вулиця залишилася затиш-

ним, охайним, добре доглянутим бульваром, "окаймленным кустарником", з рядами лавок 

уздовж доріжок, посипаних піском (таким вона відновлена і нині, відіграваючи роль голов-

ної пішохідної вулиці міста, що нещодавно отримала нову назву Садовий бульвар замість 

вулиці Леніна). Тут була й окрема велосипедна доріжка, якою користувалися шостенські 

"аристократи", що мали велосипед – не дешевий для тих часів засіб пересування [Комар-

ницкий В. Это было недавно].  

Роки Першої Світової війни стали для Шостки періодом економічного розквіту вна-

слідок розміщення тут підприємств військової промисловості. Поселенню надали землі під 

будівництво на південь від Садової вулиці за залізницею навколо хутора Петухівки. Невдо-

взі там з’явилися нові вулиці, де проживали  робітники порохового заводу.  

За період з 1914 по 1917 рр. завод поставив для армії 10 тисяч тонн бездимного поро-

ху. Крім того, щорічно виготовлялося більше 100 мільйонів штук капсулів, а також до 50 ти-

сяч штук освітлювальних ракет [Завод и его люди – страницы истории, с. 18]. 

У 1916 р на заводі з'явилися перші автомобілі – французькі, італійські, німецькі. 

Зростання населення Шостки підтверджують дані перепису 1917 року, за якими у 

поселенні було 1082 двори з 1328 квартирами, де проживало 9319 осіб [Список селений и 

городов Черниговской губернии по уездам и волостям, с. 69]. Отже, за три роки І Світової 

війни чисельність дворів та населення Шостки зросла у півтори рази, з 645 дворів до 1082 

двора та з 7 тисяч до 9,3 тисячі осіб. 

На початку березня 1917 року, коли в Шостку прийшла звістка про успіх Лютневої 

революції 1917 року у Петрограді, завод втратив свій статус. Його майно було частково роз-

грабоване, більшість представників адміністрації вбито [Енциклопедія історії України. – Т. 

10, с. 655].  

Період Української революції 1917-1920 рр. недостатньо освітлений в історії Шостки 

(точніше, він вимагає переосмислення й нового трактування). Дослідження цього періоду 

викладені на інтернет-ресурсі [http://kir5.blog.net.ua/], де йдеться про наступне.  

На початку грудня 1917 р. представник шосткинських більшовиків Андрій Безкровний 

рушив на обласний з’їзд РСДРП (б), який відбувся у Києві 3-5 (18) грудня. А вже 8 (21) груд-

ня розпочалася Перша Українсько-Більшовицька війна (грудень 1917 р. – березень 1918 р.). 

13 (26) грудня 1917 р. в Шостці відбулося засідання президії усіх місцевих осередків полі-

тичних, профспілкових, економічних та громадських організацій щодо ставлення до Цент-

ральної Ради та незалежності України. На засіданні із 95 присутніх 11 більшовиків заклика-

ли шосткинців боротися проти Центральної Ради, а решта її підтримала, адже біля 80% на-

селення (6,5 тис. чол.) становили українці. Тому місцеві більшовики не мали тоді значних 

сил, щоби захопити владу та сподівалися на допомогу московських пролетарів, що й стало-

ся в грудні 1917 р., коли, за відсутності українського війська в Центральній Раді, край захо-

пив загін №1 Красної гвардії. "Красные" вибили з Шостки "жовто-блакитних", петлюрівсь-

кий загін відступив з Шостки.  

Шосткинські більшовики одразу зорганізували свій перший революційний комітет у 

двоповерховому будинку (Садовий бульвар, 51/73). Над ревкомом замайорів червоний пра-

пор, була разформована "буржуазная полиция", встановлений 8-годиний робочий день на 

ледь працюючому заводі. На усіх афішних тумбах з’явилися ленінські декрети, перші зако-

ни Радянської влади, звернення до населення. 

Шосткинські есдеки-меншовики у цей час перебували разом з есерами в підпіллі, їх 

спільний підпільний штаб знаходився в будівлі заводоуправління (Садовий бульввар, 36). 

Це був, так би мовити, неприступний "Зимовий дворец", де засіли "запеклі вороги револю-

ції", які діяли на підтримку "буржуазно-націоналістичної Центральної Ради". "Вороже під-

пілля" очолювали офіцери-дворяни, командири артилерійських команд, комендант Шостки, 
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поліцейський пристав. Шосткинські більшовики вважали Шостку "пристанищем білогва-

рдійців і петлюрівців, вогнищем контрреволюційного заколоту, яким під диктовку німець-

кої розвідки керував сам Петлюра". Зовсім не випадково меншовицько-есерівський блок 

очолив перший демократично обраний 5 (18) березня 1917 р. Шосткинський Совєт робітни-

чих депутатів, який також головував у заводському "Совете старост".  

9 лютого 1918 р. Центральна Рада підписала з Німеччиною, Австро-Угорщиною, Ту-

реччиною та Болгарією Брестський мирний договір, що визначив державні кордони 

України. За додатковими угодами договору Німеччина та Австро-Угорщина надавали мо-

лодій державі також збройну допомогу. Але з метою уповільнення наступу німців команду-

вач Західного фронту по боротьбі з контрреволюцією Берзін Р.І. (1888-1938) організував 

більшовістські заслони з озброєних загонів Першої та Другої (Особливої) армій. 

У березні 1918 р. Друга (Особлива) армія під командуванням анархіста Ремньова 

О.О. (1889-1919) зайняла територію з опорними пунктами Короп-Шостка. 20 березня 1918 

р. у дворі заводської казарми відбувся мітинг, організований меншовиками та есерами, які 

закликали робітників до зброї та вигнання більшовицьких евакуаторів – грабіжників заводу. 

Робітники кинулися до складу зброїі та, оволодівши нею, захопили більшовицький ревком, 

заарештували його членів. Ремньов змушений був залишити Шостку, "не желая проливать 

кровь робочих". Насправді  ж це був не відступ, а маневр.  

З контрнаступом ремньоців на Шостку заревли на всю міць заводські "тревожные 

гудки". У повстанні взяло участь до 3-х тисяч шосткинців– це більшість дорослих чоловіків. 

Ремньов наказав подавити "мятеж на Шосткинском заводе партизанскому отряду з Брянс-

ка", що прибув на посилення Особливої армії. На допомогу ремньовцям прибув з Новгоро-

да-Сіверського ще й загін Ромченка. Повстанці зазнали поразки, були вбиті та поранені з 

обох сторін. Увірвавшись на Садову вулицю, "красные" пограбували Шосткинське казна-

чейство, а Опанас Ремньов зайнявся пограбуванням заводу: загалом було відправлено із за-

воду 35 вагонів обладнання та 40 тисяч пудів пороху. Наостанок загони Ремньова пограбу-

вали села навколо Шостки. "Крестьянство было озлоблено этими бандитскими отрядами", 

тому, після того як 26 квітня 1918 р. Ремньов звітував Льву Троцькому в Совнаркомі, 

наступного дня його заарештували, тримали в Бутирській в’язниці Москви, потім в 

психлікарні, звідки він утік, але потім його спіймали та розстріляли без суду 3 серпня 1919 

р. "как афериста и контрреволюционера". 

Німці увійшли у місто на початку квітня 1918 року. Була запроваджена німецька ко-

мендатура, а з приходом до влади в Україні гетьмана Павла Скоропадського з’явилася в 

травні 1918 р. ще й гетьманська комендатура та гетьманський загін для охорони заводу. 

Мабуть, саме ці озброєні "гетманцы", за спогадами старожилів, ходили по Шостці з "голу-

быми хвостами в шапках". Меншовики перейшли в опозицію, згодом їх почали арешто-

вувати. Більшовики поховалися як невловимі красні партизани в лісах нейтральної зони, 

кордон якої проходив по річці Івотці. У серпні 1918 року вони запалили заводський склад 

бездимного пороху. За спогадами: "Пожар был грандиозным, ящики с порохом взлетали 

высоко, зона теплого воздуха распространилась далеко". Страшне видовище пожежі було 

видно навіть з навколишніх сіл – Ображіївки, Івота. За звітами партизан вважається, що це 

вони підірвали склад, де зберігалося 40 тисяч пудів пороху. 

Наприкінці листопаду німці залишили Шостку через революцію в Німеччині, захо-

пивши із собою багато верстатів, інструментів та металу. Кілька тижнів по німцях в Шостці 

не було ніякої влади. Російська радянська республіка ще готувалася до Другої Українсько-

Більшовицької війни (листопад 1918 – грудень 1919 рр.). 

 У Москві 17 листопада 1918 року було утворено маріонетковий радянський уряд 

України й Совєт українського фронту. У його розпорядження була надана Група військ 

РККА курського напрямку в складі 1-ї та 2-ї українських повстанських дивізій.  

Похід військ РККА на Україну розпочався наприкінці листопада 1918 року, попереду 

були запущені загони червоних партизан, як прикриття, що нібито самі українці воюють між 

собою. Партизанський загін Тимофія Черняка (1891-1919) орудував на північно-східних тере-

нах Чернігівської губернії. За пару тижнів загін Черняка зріс за рахунок селян повіту, які його 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BA%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B7%D1%96%D1%8F
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підтримали, аж до полку, який 18 грудня увійшов в Шостку, де було сформовано місцевий 

гарнізон (за даними "сводки Наркомата Внутренних дел УССР от 24 декабря 1918 г. "). 

За наявності гарнізону повернулися і шосткинські більшовики. 23 грудня 1918 року 

за наказом приїжджого більшовика І. Клімова зібралася в Шостці ініціативна група з прове-

дення виборів до "Совдепу Советской республики". У виборах 25 грудня приймали участь 

тільки робітники ШПЗ, а усі "класові вороги пролетаріату" в Шостці позбавлялися вибор-

чих прав. Обраний другий ревком діяв у тож самому будинку на Садовій вулиці, 51/7, де  

працювали ще й "Чрезвычайная Комиссия" (ЧК) та "Чрезвычайный штаб" (ЧШ), які вишу-

кували гетьманців і есерів.  

З Москви був призначений перший більшовицький начальник ШПЗ комісар Бедуїн, 

за його наказом ревком озброїв продовольчий загін з 45 робітників заводу. Загін ходив у 

навколишні села по харчі для голодуючої Москви, вони забирали "хліб, м’ясо та інші про-

дукти у куркулів та заможних селян", доколи ті самі не стали голодувати. У лютому 1919 

року вибухнуло антибільшовицьке повстання, утворилася Глухівська повстанська респуб-

ліка. Ревком спрямував до Глухова загін міліції, підсилений червоноармійцями, робітника-

ми, загалом 50 штиків. Полонених повстанців чекісти утримували у спеціально створених 

"Домах общественно-принудительних робот" (ДОПРах). Зокрема шосткинський ДОПР був 

розрахований на утримання 600 чол. та був справжнім концентраційним табором. 

Вірогідно, він перебував у таборі місцевої артилерійської команди (нині територія школи 

№10).  

У березні 1919 року шосткинські більшовики провели вибори в "Совет рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов". Також у новоствореному заводоуправлінні 

працювали відтоді тільки комуністи. Від початку літа красні зосередилися на своєму ново-

му білому ворогу – Денікіну. Усіх шосткинців, хто співчував комуністам,  було мобілізова-

но і урочисто відправлено до Чернігівського комуністичного полку 4 червня 1919 року пря-

мо з Базарної площі. Наприкінці липня була ще одна  мобілізація, мабуть, в 7-й Сумський 

піхотний полк, який виступав з Полтави на Шостку. Цей полк під командуванням Б.І. Шес-

такова в середині вересня взявся боронити Шостку від денікінців. Робітники заводу зазда-

легідь зробили барикади з повалених дерев по вулицях Садовій та Госпітальній, щоби пе-

решкодити денікінцям дістатися пороху.  

При наближенні білих до Шостки красні вийшли назустріч і неподалік від поселення 

стався бій. Денікінці в першому бою відступили, але за спогадами був ще другий бій з дені-

кінцями за селом Локотки. Денікінці тоді увірвалися в Шостку та кинулися на завод: "а там 

рабочие сделали завалы. Вся улица Короленка была в завалах". З денікінської штабної "сво-

дки" від 6 жовтня відомо, що: "При овладении станции Шостка нами захвачен в полной не-

прикосновенности Шосткинский пороховой завод, на котором захвачено свыше 40 тысяч 

пудов пороха и другая огромная военная добыча". Насправді ж, їм дістався тільки спирт, а 

порохові погреби виявилися порожніми. Вже через місяць в листопаді 1918 року 14 Красна 

Армія швидко звільнила Шостку від денікінців.  

Під час так званої громадянської війни (1918-1920 рр.) Шостка декілька разів пере-

ходила з рук у руки. Наприкінці листопада 1919 року знову повернулися до Шостки червоні 

та відновили діяльність вже третього свого ревкому в тому ж самому будинку по вул. Садо-

вій (№51/71). Вони спромоглися доволі швидко, у лютому 1920 року, організувати вибори 

депутатів до "Поселкового Совета рабочих и красноармейских депутатов". Новобраний Со-

вєт розподілив квартири в націоналізованих будинках вищих заводських чиновників та шо-

сткінських "куркулів". Кожна кімната квартири заселялася робітничою родиною, у панські 

хати переселялася "з халуп біднота". Таким чином офіцерський та чиновницький квартали 

Садової вулиці стали пролетарськими.  

Вулиця Садова офіційно стала зватися Совєтською, Церковну площу більшовики пе-

рейменували у площу Красної Армії, Глухівська вулиця стала зватися на честь Карла Марк-

са. Базарній вулиці дісталося ім’я Толстого, а Ярмарковій – ім’я Марата. Воскресенська ву-

лиця (продовження вул. Садової уздовж західної сторони кладовища) перетворилася на ву-

лицю Леніна. Офіцерській вулиці надали ім’я Троцького. 
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Пороховий завод отримав нового керівника Андріяна Яковича Кустова (1919-1923 

рр.), який звався управляючим заводом, а не як раніше з 1872 року – начальником заводу. За 

управління Кустова пороховий завод став офіційно зватися Шостенським заводом №9 без 

вказівки, що він є пороховим, а просто названий номером проігнорованого шосткінцями 

більшовицького партійного виборчого списку 1917 року. Завод ледь працював, пролетарії 

голодували, продукуючи в майстернях усілякий "ширпотреб", здебільше – алюмінієвий 

дріб’язок: виделки, ложки, – для обміну їх на харчі. Заробітну плату "трудящі одержували 

натурою (борошном, крупами і ін.)".  

Безперебійно всі страхітливі роки цієї війни виробляв набої для Червоної армії Кап-

сульний завод (входив до складу Шосткинського порохового заводу). Він відзначився своє-

часним постачанням патронів військам червоних у битві за Тулу з білими Денікіна, за що й 

отримав 25 квітня 1921 року (разом з Тульским патронним, Охтінським капсульним) орден 

Трудового Червоного Прапора від Президії ВЦИК (Всероссийского центрального исполни-

тельного комитета). [Завод и его люди – страницы истории, с. 18]. Це було перше нагоро-

дження заводів урядовими нагородами в країні. 

У серпні 1920 року було створено Шостенський повіт, до якого увійшло містечко Во-

роніж та п’ять волостей зі складу колишніх сусідніх повітів. Зокрема з Новгород-Сіверського 

повіту – Івотська волость, з Кролевецького – Клишківська та Чапліївська волості, з Глухівсь-

кого – Локотська та Ямпільська волості. Проте Шостка тоді не змінила свій статус поселення. 

Піздніше, 7-го березня 1923 року, було скасовано поділ Чернігівської губернії на по-

віти та волості, замість яких утворили округи (з 2-3-х повітів) та райони (з кількох волостей) 

[Сумщина від давнини до сьогодення, с. 261]. Шостенський повіт перейменовано в Шостен-

ський район. Водночас він зменшився на три волості – Клишківську, Чапліївську та Ямпіль-

ську, які стали двома окремими районами – Клишківським (з Чапліївською волостю) та Ям-

пільським. У Шостенському районі залишилося три волості – Воронізька, Івотська та Ло-

котська.  

5 жовтня 1920 року відбувся перший Шостенський повітовий з’їзд Совєтов, де обра-

но виконком з 15 чоловік, з яких 8 були більшовиками. Головою Шостенського повітвикон-

кому став більшовик Гапоненко Г.С., а завідуючим народною освітою – А. Кузьмін, прис-

ланий ЦК КП(б)У у листопаді 1919 року. Восени 1920 року всі комуністи та комсомольці 

Шостки отримали зброю і переселилися до триповерхової казарми (вул. Леніна, 40). Напри-

кінці 1920 року вони згуртувалися в батальйон частин особливого призначення (ЧОН) під 

командуванням І.І. Пересипкіна, які вели бойові дії з повстанськими загонами, що переш-

коджали більшовицькій "реквизиции" хлібу в селян Шостенського повіту.  

Цікаво, що 1920 року в Шостці було створено відділення ВУКОПМІСу – Всеукраїн-

ського комітету охорони пам’ятників мистецтва і старовини. Один з членів шостенського 

відділення Верховець вивчив чимало документів порохового заводу і зробив спробу напи-

сати історію заводу та Шостки. Рукопис придбав за гроші шостенський УПОЛІТОС (управ-

ління політичної освіти), але не для того, щоб надрукувати, а для того, аби звинуватити ав-

тора у вихвалянні дореволюційних благодійників. Тому, на жаль, не збереглося ні історії 

Верхівця, ні згадок про шостенський районний музей, що "найактивніше охороняв пам’ятки 

у середині 1920-х років". 

1920 року Шостенське технічне училище, засноване в 1917 році, стало вищим техні-

чним навчальним закладом – Шостенським хіміко-технологічним технікумом (ШХТТ). Те-

хнікум мав два факультети: хімічний та механічний. Студенти навчалися за програмою  

ВТУЗів з підготовки інженерів вузького фаху. Найпрестижніше було отримати по закінчен-

ні ШХТТ звання інженера-хіміка з виробництва пороху та вибухових речовин, а вже потім 

йшли: хіміки-аналітики, механіки хімапаратури та спеціалісти з виробництва паперу. Пер-

ший випуск 30-ти інженерів відбувся в 1923 році. У 1925 році  ШХТТ став зватися Індустрі-

альним політехнікумом, відповідно до розпочатого ХІV з’їздом ВКП(б) з грудня 1925 року 

періоду індустріалізації СРСР. У політехнікумі працювало 20 вчителів Укрпрофоса Гла-

впрофобра НКО (Народного комісаріату освіти), які навчали 256 студентів. 
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З травня 1921 року запрацював при технікумі підготовчий робітничий факультет 

(знаходився в націоналізованій офіцерській (пізніше оглядова поліклініка), по вул. Садовий 

бульвар, 30). До навчання на робітфаку приймалися в першу чергу діти робітників та діти 

селян-незаможників за направленням від підприємств, профспілок, комітетів незаможних 

селян, партійних та виконавчих (совєтських) органів. Робітфак разом з технікумом мали 

стати кузнею середньотехнічних кадрів нової пролетарської (трудової) інтелігенції. По 

трьох роках навчання на денному відділенні (чотирьох на – вечірньому), випускники отри-

мували середню освіту та ставали пролетарськими студентами ШХТТ. Перший випуск ро-

бфаківців відбувся в 1924 році.  

Сусідній з робітфаком двохквартирний чиновницький будинок, по правій (південній) 

стороні за поштою, заселили родини робітників порохового заводу (нині Садовий бульвар, 

28). 1921 року поряд з робітфаком, з лівої (північної) сторони до заводоуправління, розміс-

тився на Совєтській вулиці Державний банк разом зі своїми службовцями у націоналізова-

них будинках чиновника та його прислуги (нині Садовий бульвар, 32 і 34). В останньому 

знаходилася колись перша поліція порохового заводу, позначена на плані ШПЗ 1871 року. 

У 1924 році пороховий завод підпорядковано Вохімтресту Наркомата тяжпрому. 

Мабуть з цієї вагомої причини селище Шостка отримало того ж року статус міста з насе-

ленням, за даними Чернігівського статистичного бюро, 8828 чоловік. Зі статистичних даних 

відомо, що в райцентрі Шостка в 1924 році проводилися, так само як і до революції, 2 яр-

марки у 4 дні та 8 одноденних базарів. У Шостці діяли лісний та механічний заводи, працю-

вало 4 школи, 1 дитячий будинок, 1 технікум, 1 профтехшкола, 4 бібліотеки, 1 профсільгос-

пшкола, 1 фабзавуч, 1 робітничий клуб, 1 театр та 1 клуб комсомолу ("К.С.М."). Була по-

штово-телеграфна контора, залізнична станція Шостка на Московсько-Київській залізниці 

("М.К.В. ж.д."), за чверть версти від міста [Список населенных мест Черниговской губер-

нии, 1924 г., с. 84]. 

1924 році профтехшколу переведено з приміщення церковноприходської школи (ве-

ликої базарної школи) у приміщення колишньої приватної жіночої гімназії (малої базарної 

школи), яка стала зватися Індустріальною профтехшколою (ІПТШ). 

З 19 серпня 1925 року Шосткинський район став підпорядковуватися Глухову, куди 

був перенесений з Новгород-Сіверського центр округи, віднині Глухівської, в межах 11 

районів Чернігівської губернії [Сумщина від давнини до сьогодення, с. 266]. 1926 року в 

Шостці, за даними всесоюзного перепису населення, проживало 8541 чол. [Підсумки обліку 

міської людності УСРР 1931 року, с. 36]. У порівнянні зі статистичними даними 1924 року 

(8828 чол.), населення молодого міста зменшилося на 287 осіб. Мабуть, за НЕПу в селі ста-

ло жити краще, й припливу нових людей до Шостки не відбувалося. 

У 1928 році церкву Різдва Христового було закрито, а дзвіницю – знесено.  

У період з 1924 по 1927 рік Шосткинський пороховий завод не мав державного пла-

ну на профільну продукцію і тому вимушено виробляв цивільну продукцію та товари ши-

рокого вжитку. 1928 року, в зв'язку з прийняттям рішення про будівництво в Шостці фаб-

рики кіноплівки, одна з будівель зарядної майстерні Шосткинського порохового заводу бу-

ла переобладнана для розміщення в ній експериментально-дослідного виробництва під на-

звою "Мала кіноплівка" – згодом усесвітньо відома "Свема", з якої власне розпочалася су-

часна історія Шостки. Саме тут, вперше у країні, за період з листопада 1929 по вересень 

1931 року було випущено 3 мільйони погонних метрів позитивної кіноплівки [Эстафета 

добрых дел, с. 15-22]. 

Наприкінці 1929 року індустріальну профтехшколу (на розі нинішніх вулиць Садовий 

бульвар та Свободи) перейменували в технікум, а індустріальний політехнікум – в інститут 

[Квашин Е. Еще раз о Шостке]. "Технар" і "політех" перейшли 1930 року у нові навчальні ко-

рпуси студентського містечка з гуртожитком, збудованого за дореволюційним училищем да-

лі, по колишній вулиці Совєтський на пустирищі, що розділяло Петухівку і Шостку. Будівля 

інституту мала більші вікна й постала на дещо вищому місці, що помітно й нині. В архівному 

документі, доповіді 1930 року тодішнього директора інституту Шекери, вказується про "ная-

вність в Шісткенському хімічному інституті хіміко-механічного відділу…" [Мошик І.В. Роль 
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Шосткинського хіміко-технологічного інституту (технікуму) у формуванні української ін-

телігенції у 20-30-ті роки ХХ ст., с. 115]. Отже, інститут звався "Шісткенським" хімічним і 

мав два факультети – хіміко-технологічний та механічний, де разом навчалося 800 студентів. 

З березня 1930 року школа ФЗУ набрала нових "фабзайчат" зі 130 комсомольців для підгото-

вки кадрів для нової фабрики кіноплівки [Шостка. Историко-краеведческий очерк, с. 47, 54]. 

Учні водночас вчились і працювали на дослідному виробництві "Мала кіноплівка", тобто уп-

родовж дня перебували і в школі, і на фабриці. 

У той самий період перейменували вулицю Марата (колишню Ярмаркову) в улицю 

Інститутську, а Кладбищенську назвали вулицею Марата. 

З 2 вересня 1930 року Шостка (міськрада) деякий час була безпосередньо підпоряд-

кована Києву, бо по всій Україні скасовувалися округи та губернії [Сумщина від давнини до 

сьогодення, с. 268].  

1930-ті роки стали періодом великої реконструкції, впровадження нових технологій 

та обладнання на Шосткинському пороховому заводі. Завод одним з перших в країні опану-

вав технологію виробництва особливої форми деревинної сульфатної целюлози Неймана. 

При цьому було вирішено багато інженерних та технологічних задач: оптимальна загрузка 

нітраторів, пневматичне транспортування, механічна сушка та інші. Технологічні режими, 

відпрацьовані на Шосткинському пороховому заводі, потім були впроваджені на всіх поро-

хових заводах країни, що визначило подальше успішне функціонування радянської порохо-

вої промисловості у роки Другої Світової війни [Забелин Л.В. Из истории отечественной 

пороховой промышленности, с. 9]. 

Розвиток Шостки в 20-му столітті тісно пов’язаний зі створенням флагману вітчиз-

няної хімико-фотографічної промисловості, яке пройшло трудовой шлях від експеримента-

льно-дослідного виробництва "Мала кіноплівка" до Акционерної компанії "СВЕМА". В се-

редині двадцятих років був взятий курс на індустриализацию країни. Саме в ці роки було 

поставлено завдання створення химичної промисловості, у т.ч. нової фото-хімичної галузі з 

дуже складним технологічним процесом. 

За пятирічним планом развитку народного господарства, затвержденим в квітні 1929 

р., були передбачені кошти на розвиток галузі. СРСР в той час не володів технологією виго-

товлення кинофотоплівки, тому необхідно було залучити для співробітництва іноземні фір-

ми, які мали відповідний досвід. Пошуки почалися ще з 1921 року, але тривалий час були 

марними. Нарешті 1 вересня 1928 р. був укладений договір з французською фірмою "Лю-

мьєр" про будівництво кіноплівкової фабрики потужністю 50 млн. погонних метрів у рік. 

Оскільки в той час основа плівки виготовлялася з нітроцелюлози, виробництво якої 

має багато спільного з бездимним порохом: і вихідні матеріали, і ряд технологічних процесів, 

– то місцем спорудження кіноплівочной фабріки була обрана Шостка, де вже понад два сто-

ліття діяв казений пороховий завод. В кінці 1928 року невелику одноповерхову цегляну буді-

влю на заводі почали переобладнувати під дослідне виробництво "Мала киноплівка". Пору-

шуючи умови договору, фирма "Люмьєр" не надала технічну документацію на технологію 

виробництва плівки, тому шосткінські хімики експериментальним шляхом розробили її само-

стійно (пізніше почалося співробітництво з хіміками з "Люмьєру", які високо оцінили досяг-

нення шосткінців). Загальна чисельність колективу складала 130 чоловік. З кінця 1929 р. по 

вересень 1931 р. ним було випущено біля трех миліонів погонних метрів позитивної плівки.  

Тім часом тривало будівництво фабрики кінофотоплівки № 6 в північній частині міс-

та, яке было віднесено до 518 ударних будов пятирічки. У вересні 1930 р. її директором 

призначили инженера Виктора Фомича Краута, який на 40 днів прискорив завершення І-ї 

черги будівництва фабрики. 1 жовтня 1931 р. в 4 часа по-полудні відбувся мітинг трудящих 

Шостки, присвячений завершенню І черги будівництва фабрики, а в 7 часов вечера фабрич-

ний гудок сповістив про введення її в експлуатацію. 

Спочатку підприємство випускало тільки позитивную кіноплівку для тиражування 

фільмів. У 1933 р. фабрика почала освоення виробництва негативної плівки. У 1934 р. був 

освоений  випуск плівки для звукозапису, рентгенівської плівки та та негативної панхрома-

тичної плівки, яка повністю відповідала кращим зарубіжним зразкам. В 1938 р. на фабриці 
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приступили до виробництва кольорових плівок. З кожним роком збільшувався випуск 

продукції, покращувалася ії якість. У 1939 р. фабрика видавала біля 30 видів виробів. До 

1940 р. проектна потужність підприємства збільшилася вдвічі. Згодом тут працювала мало 

не половина всього зайнятого населеня міста [http://www.svema.com.ua/hist/hist_mkpl.htm]. 

За статистичними даними 1931 року, у Шостці проживало 12 999 чоловік [Підсумки 

обліку міської людності УСРР 1931 року, с. 37]. Наступного року населення ще збільшило-

ся і становило 13,4 тис. [Довідник з основних статистично-економічних показників госпо-

дарства районів Чернігівської області УСРР, с. 7]. Отже, за вісім минулих років, як Шостка 

стала містом, її населення збільшилося на половину (+56%), точніше, почало збільшуватися 

з початком індустріалізації міста від 1928 року, а потім – і з початком колективізації району.  

З 9-го лютого 1932 року Шостка та район увійшли до складу новоутвореної Київсь-

кої області, а з 15 жовтня того ж року були перепідпорядковані новоутвореній Чернігівській 

області [Сумщина від давнини до сьогодення, с. 280]. 

У 1932 році на вул. Леніна (нині Садовий бульвар) заборонили будь-яку торгівлю се-

лян з возів на базарній площі [Антощенко Н.П. Шостка: взгляд в прошлое]. На ній розбили 

міський парк у два гектари з фонтаном на місці каруселі та каплиці. Згодом на другій піща-

ній площі біля роздоріжжя дореволюційних генеральських вулиць Киснемської (Шевченка) 

та Симбірської (Інтернаціональної, Кожедуба, Свободи) відкрили Колгоспний ринок, що 

працював по неділях. 

У 1933 році за казначейством (1782 р.) та гауптвахтою (1845 р.), побудували, на ко-

лишній території Робітничого парку, житловий двоповерховий дерев’яний будинок (вул. 

Леніна, 57) для вільнонайманих охоронців заводу, потім ще один – одноповерховий де-

рев’яний будинок (вул. Леніна, 79). 

За відомостями з єдиного реєстру жертв голодомору він торкнувся міста повною мі-

рою: в період з квітня 1932 року по листопад 1933 року в Шостці була зареєстрована смерть 

559 людей. Було "розкулачено" багато селян в навколишніх селах.  

Не обійшли Шостку і репресії 30-х років. В 1937-1938 роках було репресовано біль-

шість інженерно-технічних працівників Шосткинських оборонних заводів: нібито вскрыте 

велике контрреволюційне угруповання право-троцкістскої організації, яке активно прово-

дило "вредительскую работу" (так зване "дело о промпартии"). Був осуджений і розстріля-

ний в. о. директора Шосткинського порохового завода Юркевич Н. С., колишній директор 

заводу №53 Нестеров та керівники інших оборонних підприємств країни. 

У 1935 році в місті закрили робфак по вул. Леніна, 30, а приміщення переобладнали 

під палати лікарні № 2 та кабінети лікарів поліклініки № 2. У сквері лікарні, заради оздоро-

влення хворих, збудували фонтан з артезіанською водою. Також цього року дореволюцій-

ний будинок міського училища передали від хімічного інституту під школу № 3 [Білясник 

М.Д. Деякі штрихи до мовного питання у місті, школі № 3, гімназії, с. 15]. 

У 1937 році у Шостці уже працювало шість шкіл: 2 – середні (десятирічки), 4 – се-

мирічки [Лещенко М. Шостка в период социалистического строительства (1921-1939 гг.)]. 

Школа № 1 (чоловіча) переїхала з дореволюційної будівлі жіночої гімназії у нове червоно-

цегляне триповерхове приміщення з фасадом, прикрашеним скульптурними фігурами піо-

нерів, і стала там зватися першою зразковою чоловічою школою (нині школа № 2). 

10 січня 1939 року Шостка та район були перепідпорядковані з Чернігівської області 

до новоутвореній Сумській області. З цього ж року і донині Шостка має статус міста облас-

ного підпорядкування. [Сумщина від давнини до сьогодення, с. 282]. 

На вулиці Інститутській відкрилася у 1939 році нова двоповерхова школа № 5. Шос-

тою школою у Шостці стала зватися колишня церковно-приходська школа в селі Локотки, 

яке увійшло до межі міста як шостий мікрорайон з 7-а вулицями та 4-а провулками. Разом у 

Шостці до війни вже нараховувалося 99 вулиць та 39 провулків. Отже, кількість вулиць у 

Шостці зросла від початку ХХ століття втричі. 

У передвоєнні роки в масштабі держави була надзвичайно актуальною проблема ро-

зширення сировинної бази порохової промисловості, зокрема, шляхом створення целюлози 

з деревинної сировини. Наприкінці 1930-х рр. лабораторією НДІ-6 під керівництвом 
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Ніссеімана була отримана нова форма сировини з деревної целюлози (ЦАОН) у вигляді 

гранул, на відміну від отриманої в лабораторії Наймана більш пухкої форми целюлози (ЦН) 

у вигляді джгутиків. Обидві ці роботи знаходилися в стадії завершення та промислового 

впровадження. Після успішного завершення робіт на комбінаті ім. Свердлова, колектив ла-

бораторії перебазувався на пороховий завод, у м. Шостку, де і відбулося освоєння техноло-

гічного процесу нітрації целюлози ЦАОН та переробки її у порох. Перед самим початком 

війни на заводі в Шостці був побудований спеціальний цех з виробництва пороху з целюло-

зи ЦАОН та отримана перша продукція [Труды НИИ-6 и заводов. - Серия А. – Вып. 12. – 

1939; Забелин Л.В. Из истории отечественной пороховой промышленности. Краткие био-

графические очерки. Нина Ивановна Орлова: Воспоминания о работах, выполненных в 

НИИ-6; Забелин Л.В. Из истории отечественной пороховой промышленности. Краткие био-

графические очерки. Владимир Ильич Беляев]. 

Будівля Ніссеімана має оригінальну конструкцію. Її двоповерхові технологічні при-

міщення надбудовані на 10-ти (по 5 у два ряди) велетенських залізобетонних конусах, ко-

жен з яких має висоту 3-4 поверхового будинку. Конуси мають додаткові опори. Офіційно 

вважається, що під час окупації німці перед відходом у 1943 році спробували зруйнувати 

цю споруду та підірвали залізобетонні опори. Але споруда витримала завдяки міцності залі-

зобетонних конусів. 

У 1940 році вийшла з друку в Москві книга професора Казанського хімічного інсти-

туту Л.І. Захарова "Физико-химические свойства порохов". У ній міститься цікава сторінка 

з історії Шостенського порохового заводу, який нібито був заснований поляками у 1632 ро-

ці і перебував у віданні українських гетьманів. Захаров посилається на загадкову "Краткую 

историю завода", складену 1832 року, та на дослідження Я.Д. Верхівця в архівах Артиле-

рійського музею (Петербург), за якими дата сторіччя, відсвяткованого у 1871 році, неточна 

[Захаров Л.И. Физико-химические свойства порохов, с. 9].  

У 1940 – початку 1941 року Шосткинський пороховий завод працював з максималь-

ним навантаженням. Населення Шостки протягом двох довоєнних років суттєво зросло: з 

28,5 тисяч до 34 тисяч, тобто щороку населення збільшувалося на 3 тисячі осіб. За даними 

старожила А. Полякова, у той час у Шостці було додатково розміщено в адміністративному 

порядку в приватних хатах по 3-4 чоловіки на кімнату. Також ще 18 тисяч селян були задія-

ні на військових заводах Шостки [Поляков А. Вторжение]. Кількість інженерно-технічних 

робітників у Шостці на початок 1941 року становила 1226 чоловік, і майже всі вони були 

новими вирішальними кадрами "сталінських" п’ятирічок, тобто здобули радянську освіту 

саме у перші п’ятирічки [Мирошниченко М. Шостка накануне и в период Великой Отечест-

венной войны]. Більшість з них отримала з перших днів війни в червні 1941 року броню, 

тобто не підлягала мобілізації. З 16 серпня 1941 року почалася евакуація заводського обла-

днання та колективу підприємства. Вісім ешелонів було відправлено на заводи в Сибір: до 

Кемерова (завод № 392) [Поляков А. Вторжение] та до Красноярску. Багатьох з шосткинсь-

ких фахівців незабаром призначили на посади керівників тих самих цехів, якими вони до 

евакуації керували на Шосткинському пороховому заводі. За зразкове виконнання завданнь 

ГКО багатьох з них нагороджено орденами та медалями. Капсульне виробництво на час 

окупації Шостки було евакуйоване до м. Нижній Ломов.  

З початком Другої Світової війни основною продукциєю фабрики кіноплівки стала 

аэрофотоплівка. Напряму в Шостку прилітали літаки, щоб доставити на фронт щойно виро-

блений фотоматеріал.  Але ворог наближався до Шостки. 19 серпня 1941 року на фабриці 

почався демонтаж обладнання, яке тремя ешелонами було евакуйовано в Красноярськ, де в 

тяжких умовах була споруджена нова фабрика (в майбутньому завод "Квант"). Уже в сере-

дині 1942 року був освоений випуск нового виду продукції – аерофотобумаги. 

В період окупації Шостки фашисти перетворили фабрику в месце знищення людей. 

Дорогу, яку вела на фабрику, шосткіинці називали тоді "дорогой смерти": ті, кого везли по 

ній, як правило, не поверталися. 

3 вересня 1943 року війська Центрального фронту форсували реку Сейм, звільнивши 

понад 100 населених пунктів, у тому числі і Шостку. Жахливу картину побачили визволи-
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телі. В диму чорніли обгорілі стіни промислових будівель. Житлові будинки були пере-

творені на купи цегли і "спекшегося железа". Фашисти разграбували фабрику, увезли все, 

що мало хоча б  якусь цінність. 6 січня 1944 року Комітет по справах кинематографії при 

"Сове́те наро́дных комисса́ров СССР" прийняв рішення про відбудову фабрики кіноплівки 

[http://www.svema.com.ua/hist/hist_mkpl.htm]. 

Всього з 27 серпня 1941 р. по 2 вересня 1943 р., за час окупації Шостки німецько-

фашистськими загарбниками, було розстріляно і знищено 1500 городян. У 1942 р. на при-

мусові роботи до Німеччини було відправлено 6 тисяч шосткинців. З фронтів Великої Віт-

чизняної війни не повернулися додому 2186 жителів міста. 

Населення Шостки в 1944 році складало, орієнтовно, 19 тис. чол.  

У листопаді 1943 року почалися навчання в першій українській школі (колишній ба-

зарній). У вересні 1944 року першу школу перевели в колишню гімназію. З листопада 1943 

року школа ФЗН-1 готувала, в основному, робітників будівничих спеціальностей для відбу-

дови порохового заводу та міста. З вересня 1945 року запрацювала третя українська школа в 

своєму довоєнному приміщенні. 

Після звільнення Шостки від фашистів у вересні 1943 року колектив порохового за-

воду приступив до відновлення виробничих потужностей. Вже на початку 1944 року розпо-

чалося виробництво артилерійських зарядів з пороху «ОД» (особливої доставки – від союз-

ників). По закінченню війни обсяги виробництва оборонної продукції були різко зменшені. 

Обладнання для порохів було частково законсервовано, та розглядалися питання створення 

виробництв з випуску цивільної продукції [Завод и его люди – страницы истории, с. 32-35]. 

По війні першим в місті відновили згорілий будинок заводоуправління по вул. Лені-

на (нині Садовий бульвар), 36, проте без надбудови – четвертого поверху. 1948 року школа 

ФЗН-1 переїхала з вулиці Леніна у напівзруйнований довоєнний двоповерховий чоловічий 

гуртожиток другого робітничого селища (з 1951 року вул. Робітнича, Робоча) і стала звати-

ся ремісничим училищем № 9 (РУ-9), підпорядкованим так само Міністерству трудових ре-

зервів. На новому місці училище перейшло на свою довоєнну спеціалізацію. 

1945 року міський парк перетворили на сквер та обнесли парканом. На Новий 1950-й 

рік урочисто відкрили в переобладнаній фабриці-кухні кінотеатр на 450 глядацьких місць, з 

великим вестибюлем, просторим фойє з буфетом на другому поверсі. 

Внаслідок проведених реконструкцій у 1947–1960 роках на пороховому заводі були 

створені нові виробництва: вогнепровідних шнурів для гірськорудної промисловості, елект-

роізоляційних матеріалів, товарів широкого вжитку з целулоїду, димного мисливського по-

роху, нітролаків, фарб та мастики. 

Для післявоенного розвитку фабрики киноплівки характерне постійне технічне пере-

обладнання виробництва. Реконструкцію здійснювали без її зупинки, постійно нарощували 

потужності і розширювали асортимент продукції, втілювали нові технології. 

У 1947 році були освоені нові сорти  чорно-білих негативних плівок, дубль-позитивна 

плівка, кольорові багатошарові плівки. 

В 1947 році директором фабрики був призначений Михаіл Іванович Мумжіїв, що 

пройшов шлях від робочого до інженера. Вже у 1949 році був наладжений випуск 12 сортів 

кинофотоплівки и перевыщений довоенний рівень виробництва, а з вересня фабрика почала 

поставляти продукцію на експорт. 

У 1952 році було переглянуто технічний проект реконструкції фабрики. В 1952-1953 

роках введені в дію нові цехи обробки плівки і синтезу емульсії, нові поливні машини. 

До 50-х років основною сировиною для основи кинофотоплівки слугувала нитроце-

люлоза, яка мала суттєвий недолік – вона була вогненебезпечною. До виготовлення кино-

фотоплівки на вогнебезпечній триацетатній основі фабрика приступила у 1955 році і випу-

стила її біля 5 млн. метрів. 

Влітку 1954 року колектив готувався до пуску цеху з виробництва магнітних лент – 

нового виду продукції для всієї киноплівочної промисловости країни. Нових видів плівки 

потребував розвиток широкоекранного стереофонічного  кинематографу. Ці завдання вима-

гали значного розширення науково-дослідницьких робіт, наближення їх до виробництва. 
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Тому в 1956 р. було створено "Шосткинський филиал Всесоюзного научно-

исследовательского кинофотоинститута (НИКФИ)".  

У 1957 році на фабриці вводяться в експлуатацію нові потужності, у т. ч. тут спроек-

тована і виготовлена машина для відливу магнітної ленти підвищеної продуктивності. 

Вступила в дію і перша черга фабричної ТЕЦ. Шосткинці опанували серійний випуск нових 

типів фототехнічної осцилографної бумаги, черно-белої и кольорової "обращаемых пленок" 

для аматорського кинематографу, 35-миллиметрової магнитної ленти на триацетатній осно-

ві та іншої продукції. 

Розширення виробництва дозволило асігнувати більше коштів і на культурно-

побутові потреби. Були побудовані лікарняний комплекс, механічна пральня, домова кухня, 

дитячі установи. Робітники підприємства отримали 20 тис. кв. метрів житлової площі в до-

мах з усіма зручностями [http://www.svema.com.ua/hist/hist_mkpl.htm]. 

Водночас відбудовувалося і розвивалося місто. У 1951 році відновили чотириповер-

ховий монументальний житловий будинок по вул. Леніна (нині Садовий бульвар), 23,  та 

відкрили в ньому на першому поверсі дитячу бібліотеку ім. Горького з 13 тисячами книжок. 

У 1952 році добудували триповерховий будинок по вул. Леніна, 49. У 1954 році в колишній 

казармі по вул. Леніна, 40, добудували четвертий поверх.  

1954 року відкрилася в місті музична школа у колишньому приміщенні школи № 7 

(дореволюційної жіночої прогімназії).  

У 1955 році вперше в місті зробили по вулиці Леніна асфальтний тротуар по лівій 

(непарній) стороні від першої прохідної до перехрестя з вулицею Карла Маркса. Асфальт 

виробляли на пороховому заводі, на змонтованій у 1954 році ремонтно-будівельним цехом 

(РБЦ) асфальтній установці. Стара вузька дорога, вимощена ще до революції білим камін-

ням з кар’єрів Крутишина, поки що задовільняла транспортні потреби заводу. Також РБЦ 

почав виробляти для заводу тротуарну плитку (0,5 х 0,5 м) [Завод и его люди (страницы ис-

тории, с. 78], яка невдовзі піде на благоустрій центральних вулиць Шостки. 

1956 року потрапили під знос хати та городи з правої сторони Гвардійського провул-

ку, де було облаштовано двори нових житлових будинків № 22 та № 24 по вул. К. Маркса  

(нині вул. Свободи); потім, у 1959 році, й ліва сторона провулку відійшла під скверик та 

будівлю Держбанку (нині приватний банк). Забудова та реконструкція старих вулиць Шос-

тки велася вже на підставі Генерального плану міста, розробленого в 1956-1959 роках Київ-

ським інститутом проектування міст [Харламов И. Шостка в будущем]. 

У 1950-х роках будівельна дільниця УНР-464, що займалася відбудовою порохового 

заводу, дивним чином закріпила за собою територію бази відділу капітального будівництва, 

розташованого з довоєнних років у приміщенні колишнього казначейства по вул. Леніна, 

55, та Робітничого парку. У 1960 році УНР-464, як і інші будівельні організації, що знахо-

дилися з 1950-х років неподалік, на вул. Леніна, навпроти гаража, стали підрозділами ново-

створеного тресту "Шостхімбуд", а саме: будівельними управліннями "Хімбуд-3", "Спец-

буд" та УМР (управління механізованих робіт). Управління "Хімбуд-3" значно перебудува-

ло казначейство під потреби своєї контори, що спотворило її історичний вигляд. Не зміни-

лися хіба що дуже міцні стіни завтовшки з метр, у три цеглини (28 х 14 х 5 см) на вапняно-

му розчині, першого напівпідвального поверху, де була з 1782 року комора для зберігання 

грошей. По них можна визначити розмір першого цегляного будинку Шостки: близько 20 

сажнів уздовж вулиці та в попереку – 10.  

1960 року міська пошта перебралася зі свого приміщення по вул. Леніна (нині вул. 

Садовий бульвар), 23-а, в новий будинок по вулиці К. Маркса (нині Свободи), 24. У ко-

лишній пошті розмістили музичну школу, будівля якої була знесена під будівництво 

п’ятиповерхівки, по вул. К. Маркса, 26.  

Напередодні жовтневих свят 1960 року запрацював, за сто метрів від діючого кіноте-

атру, просторий широкоекранний кінотеатр "Родина" на 517 місць. Отже, відбулася найзна-

чніша культурна подія, що затьмарила колишню обіцянку міської влади, оприлюднену в га-

зеті "Зоря" 1947 року, щодо побудови приміщення на 800 місць для безпритульного народ-

ного театру, мабуть, на цьому ж місці, де й з’явилася через 13 років "Родина".  
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У 1960 році целулоїдний цех порохового заводу виробив 2,5 мільйона штук галан-

терейних товарів. Далі кожного року надходило з цеху до дітей 3 мільйони іграшок.  

У період 1959-1965 рр. прорізанням вулиці нового напрямку – Комуністичної (нині 

вул. Знаменська) було закладено основу сучасної транзитної транспортної магістралі насе-

леного пункту напрямку південь – північ від перехрестя вул. Леніна (нині вул. Садовий бу-

львар) з вул. Марата до перетину вул. Горького з вул. К. Маркса (нині вул. Свободи). Та-

ким чином, нова вул. Знаменська (донедавна вул. Комуністична) перетнула під гострим ку-

том вулиці: Космодем’янську (довоєнну Пролетарську, дореволюційну Міщанську) та Чер-

вонопрапорну (дореволюційну Знаменську).  

Цей прямий шлях по хатах до Хімзаводу № 3 (так в цей період стала називатися пе-

реобладнена фабрика кіноплівки) було зроблено у відповідності з новими корективами Ген-

плану, внесеними Харківським "Укрдержбудтехпроектом". Відповідно до цих коректив 

Шостка в наступні 15-20 років повинна була забудовуватися на підставі принципу мікрора-

йонування. Тобто, запроектовані раніше малі квартали (на місці вулиці Космодем’нської) 

ставали великими, під номерами 22 з лівого та 38 – з правого боку нової (Комуністичної), 

нині Знаменської вулиці. За проектом великі квартали-мікрорайони без будь-яких сараїв та 

парканів перетворювалися в суцільний пішохідний простір. Посеред 38-го мікрорайону пе-

редбачили два дитсадки, а ось магазини запроектували тільки в трьох будинках на чотирьох 

вулицях, що обходять перші два великі мікрорайони міста ззовні – Знаменській (вул. Кому-

ністичній), Садовому бульварі (вул. Леніна), Музичній (вул. Героїв Хасана) та Горького. 

Також Генпланом передбачалася побудова на вул. Садовий бульвар (вул. Леніна) 

триповерхового міського вузла зв’язку, а на початку вул. Знаменській (вул. Комуністична) 

планувалося збудувати готель на 100 місць, що мав вдало увійти в загальний ансамбль нової 

площі міста [Харламов И. Шостка в будущем]. Для покращення майбутнього обличчя міста 

проект передбачав зростання Шостки у висоту досить виразними вкрапленнями башт 

дев’ятиповерхівок. Прикрашати "хрущовки" мають самі власники балконів, висаджуючи в 

"цветочниках вьющиеся растения". 

Два крупнопанельних житлових відомчих будинки для працівників хімзаводу № 3, 

які з’явились першими на вул. Знаменській (вул. Комуністична), будувалися дуже довго – 

майже 40 місяців. За цей час цегляні силікатні відомчі п’ятиповерхівки колишнього порохо-

вого заводу (тепер – заводу № 9) та тресту "Шостхімбуд" встигли зайняти майже всі вільні 

місця на цій вулиці. До 50-річчя Жовтня вулиця новоселів з суцільних ударників компраці 

отримала перші в місті дві роздільні смуги руху. Нова малолюдна вулиця заманювала шост-

кинців новими магазинами: технічної книги "Наука" (буд. № 1), "Галантерея" й "Культтова-

ри" (буд. № 6). 

За роки повоенних пятирічок фабрика кіноплівки зазнала докорінної реконструк-

ції. Освоєння нових видів продукції, введення в дію ряду допоміжних виробництв виве-

ли її поза рамки суто киноплівочної фабрики. Тому в жовтні 1959 року вона була пере-

творена на Шосткинський хімичний завод. В 1959-1965 роках були введені в дію два ко-

рпуси цеху поливу светочутливих емульсій, комплекс холодильної станції, лаборатор-

ний корпус, цехи: виготовлення основи, відливу магнітних стрічок, виготовлення залізо-

окисного пігменту, магнітних порошків, поліграфічних і пластмасових виробів, синтезу 

фотоемульсій, кинокопіювальний. 

У 1959 році була розраблена рецептура і технологія виготовлення нових кольорових 

плівок, магнітних порошків і лаків, лавсанових плівок. У 1960 році опановано випуск фотоплі-

вок з покращеною передачою кольору і різкістю зображення, для зйомки в поганих умовах 

освітлення, ацетобутиратцелюлозної плівки для текстильної промисловости, технічних фотоп-

лівок для поліграфічної промисловості, для мікрофільмування технічної документації, магніт-

ної стрічки для запису телевізійного зображення. До 1965 року був майже повністю обновле-

ний  асортимент продукції: було освоєно 57 одиниц нових виробів і знято з виробництва 36 

застарілих. Всього за 1966-1970 рокі на хімзаводі було освоено 43 види кинофотоплівок і 9 ти-

пів магнітнихстрічок, втілено понад 50 прогресивних технологічних процесів. 
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У ті роки на территорії заводу функціонувало пять филій їдальні, два медичні 

пункти. Территория заводу являла собою справжній сад. За роки вісьмої п′ятирічки робіт-

ники отримали  10 багатоповерхових житлових будинків, гуртожиток на 880 місць, дитячий 

сад-яслі на 280 місць, піонерський табір "Світлий" на р. Десна, 2 дитячі клуби 

[http://www.svema.com.ua/hist/hist_mkpl.htm]. 

З відновленням і розвитком виробництва і основних підприємств місто інтенсивно 

зростало. В 1959 р. чисельність населення складала вже 39 тис. чол., перевищивши довоєн-

ний рівень, а в 1969 році складала 57 тисяч чол. (орієнтовно). За даними Держстату Украї-

ни, за переписом населення, що відбувся 15.01.1970 р., в м. Шостка проживало 64436 чол. 

Багато уваги у місті приділялося благоустрою, озелененню, увіковіченню пам′яті за-

гиблих. З нагоди святкування 50-річчя Радянської влади в 1967 році міський сквер зазнав 

докорінних змін. Усі дерева американського клена повикорчували та висадили київські ка-

штани. Сам сквер обнесли невисоким чавунним парканом, а в новій братській могилі, зліва 

від пам’ятника партизанам, поховали в травні того ж самого року останки ще 14 загиблих у 

бою з денікінцями вересневої ночі 1919 року під Локотками червоноармійців, які були до 

цього поховані на старому міському кладовищі (нині – парк Свободи, колишній парк ім. К. 

Маркса) [41]. На братських могилах встановлено клиноподібний обеліск Слави (6,5 м за-

ввишки) з барельєфами, а перед ним запалено вогонь Вічної слави (автор ідеї проекту Пус-

товойтов В.Ф., а виконавець завдань міськкому партії – завод "Зірка"). На площі 50-річчя 

Великого Жовтня збудували чотириповерховий готель "Октябрь" (нині – податкова інспек-

ція). Новий, найбільший у Шостці, асфальтований майдан біля готелю, майже в гектар пря-

мокутної площі, став місцем проведення культурних заходів. 1972 року на площі встанов-

лено цільнобетонну скульптуру "Родина-мать".  

У 1967 році в парку, навпроти музичної школи, споруджено меморіал 20 робітникам 

порохового заводу, які загинули у винищувальному батальйоні під час боротьби з німець-

кими парашутистами-диверсантами в серпні 1941 року.  

1967 року у капсульного підприємства – заводу № 53, з’явилася нова назва: завод ім. 

50-річчя Великої Жовтневої соціалістичної революції. Взагалі, таких підприємств, як "Імпу-

льс", в СРСР було чотири. Шосткинське виробництво – найпотужніше, виробляло 60% не-

обхідної продукції, крім замовлень оборонного призначення. Решта, трійка російських за-

водів, разом узяті, виробляли залишок від попиту – 40% [Имидж завода – его дела, с. 3].  

Згідно з Генпланом забудови Шостки 1960-х років, усі дерев’яні будинки по вул. Ле-

ніна (нині Садовий бульвар) і навкруги мали бути поступово знесені під створювану зелену 

санітарну зону навколо заводу [Бугримов В. Наш город в будущем]. Тут мав бути великий 

сад від вул. Депутатської до вул. Короленка. А насправді вже в 1970 році почалося будівни-

цтво на колишньому кінному дворі (наприкінці вулиці Матросова праворуч) капітальних 

приміщень для новоствореної Шосткинської філії Казанського науково-дослідного інститу-

ту хімічних продуктів (КНДІХП). 

У 1960-1970-ті роки на заводі "Зірка" здані в експлуатацію сучасні для того часу ро-

ботизовані виробничі потужності та опановані нові вироби оборонної продукції. У 1971 ро-

ці колектив підприємства відсвяткував 200-річчя заводу. З цієї нагоди біля заводоуправлін-

ня встановлено пам'ятну стелу, а в колишньому будинку командира заводу (побудований у 

1837 році) відкрито музей історії та трудової слави підприємства – нині Музей історії Шос-

ткинського порохового заводу "Зірка". 

У 1970-ті роки на місці автостанції з’явився 4-поверховий (з великим актовим залом) 

Дом Совєтов, знаний у місті як "горисполком" (нині виконком Шосткинської міської ради). 

З 1978 року вул. Садовий бульвар (на той час вул. Леніна) стала пішохідною, її транспортну 

функцію взяла на себе вул. Знаменська (тоді вул. Комуністична). Роздільну смугу вулиці 

засадили трояндами. Таким чином, було повернуто історичне значення першої вулиці міста 

– колишньої вул. Садової (а нині ій ще й надана і созвучна назва – Садовий бульвар). 

У грудні 1970 року Шосткинський хімичний завод (колишня фабрика кіноплівки) 

був перетворений на Шосткинський хімічний комбинат – найкрупніше підприємство, осна-

щене найсучаснішим для того часу обладнанням. Протягом 1971-1975 рр. на комбінаті були 
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введені в дію нові потужності з виробництва кинофотоплівки, магнітних лент, триацетату 

целюлози. У 1974 році введено в експлуатацію фотожелатинове виробництво. Запущена ав-

томатизована лінія виготовлення фотоемульсій, втілена нова технологія регенерації срібла, 

автоматична упаковка кинофотоплівок. Крупніше в Європі на той час хіміко-фотографічне 

підприємство мало потужність біля  100 мільйонів метрів плівки на місяць, виробляло по-

над 320 видів кинофотоматеріалів для кинематографу, фотографії, телебачення, медицини; 

70 видов магнітних стрічок для кинематографу, радиомовлення, телебачення, дефектоско-

пії, вичислювальної техники, звукозапису. 

У квітні 1975 року на базі хімкомбинату було створено Виробниче об’єднання "Све-

ма" (від "светочувствительные материалы"). "Свема" – ще з 1965 року марка і товарний знак 

підприємства. З 1976 року об’єднання "Свема" очолив досвідчений кіноінженер Володимир 

Костянтинович Кіслицин, при якому зросли нові автоматизовані виробництва, високомеха-

нізовані лінії, що управлялися за допомогою електронно-вичислювальних машин. За роки 

дев’ятой пятирічки втілювалися АСУП ("автоматизированная система управления прои-

зводством"), АСУТП ("автоматизированная система управления технологией производст-

ва"), комплексна система управління якістю продукції. Числені цеха і виробництва розмі-

щувалися майже в 400 будівлях і спорудах.  

У цей  період свого розквиту Виробниче об’єднання "Свема" включало: завод з ви-

робництва фотожелатину та 8 інших виробництв, 22 основних, 20 допоміжних цехів, СМУ 

"Свемахімбуд". Всего працювало понад 14 тис. чол., у т.ч. молоді до 30 років – 4000 чол., 

керівників і спеціалистів – біля 3000 чол. (з них з вищою освітою – більше 2000 чол., із се-

редньою спеціальною – 1000 чол). Продукція експортувалася в більш як 30 країн світу. 

У 1979 році на основі заводу "Зірка" було утворено виробниче об’єднання "Десна", 

до складу якого також увійшла Шосткинська філія Казанського науково-дослідного інсти-

туту хімічних продуктів ("КНДІХП"), нині знову окремі підприємства (ШКЗ "Зірка" і 

"ШНДІХП"). 

Зростання чисельності населення міста продовжилося. За переписом на 17.01.1979 р. 

в місті мешкало 82036 чол., а за переписом на 12.01.1989 р. – вже 92882 чол. 

З 1983 року розвиток міста здійснювався за Генеральним планом, розробленим ін-

ститутом "Укргорстройпроект" (м. Харків). У кінці 1980-х років в центральній частині міста 

були споруджені перші 14- та 9-поверхові житлові будинки, які вишукувалися по обідва бо-

ки головної вулиці Леніна (нині вул. Садовий бульвар), із зеленим бульваром по її центру. 

Розбудовані нові житлові квартали в південній частині міста, побудовані об’єкти обслуго-

вування населення (реалізація рішень генплану більш детально розглянута далі, в окремому 

розділі). За прогнозними розрахунками Генплану, на прикінці розрахункового строку (2003 

р. ) в місті мало проживати 140 тис. чол., але прогноз не виправдався через значні соціаль-

но-економічні зміни, які сталися в країні (встановлення незалежності в 1991 році і розрив 

багатьох економічних зв’язків, перехід до ринкової економіки, світова криза). 

В 1991 році чисельність населення Шостки досягла 95,2 тис. чол., після чого почався 

процес її скорочення. Під час останнього перепису 2001 року вона становила 87,1 тис. чол.  

У 1993 році частина приміщень військового клубу, що займав будівлю першої церкві 

міста Різдва Христового по вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), 50, перейшла віруючим 

Православної церкви Московського патріархату. А на п’ятий рік Незалежності церква оста-

точно витіснила клуб з-під свого даху, який переробили під купол, добудували дзвінницю 

та урочисто відкрили в 2000 році як відроджений у роки незалежності України найстаріший 

храм Шостки.  

У 2003 році розпочато оновлення обеліску Слави. Біля Вічного вогню встановлено 

мармурові плити з прізвищами загиблих у боях за Шостку та й усіх шосткинців, загиблих у 

війну 1941-1945 років.  

І донині економічний потенціал міста становлять казенні заводи "Імпульс" і "Зірка", 

ПАТ "Шосткинський завод хімреактивів", до яких додалися ТОВ "ШП "Харківенергоре-

монт", ПАТ "Бель Шостка Україна", "Хлібокомбінат" тощо.  
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Через економічні негаразди та перехід процесів кіно-фотозйомки на цифрові 

технології не востребованою опинилася продукція Виробничого об’єднання "Свема", яке 

припинило свою роботу як фабрика кинофотоплівки. Нині це Акціонерна компанія 

"Свема", на базі якої створено Індустріальний парк "Свема", де працюють понад 30 під-

приємств різних галузей та понад дві тисячі робітників. Щороку випускається промис-

лової продукції на понад 400 мільйонів гривень. Але значні площі Індустріального парку 

ще залишаються незадіяними.  

Територія індустріального майданчика – 326 гектарів, з яких майже половина вже 

успішно використовується. Нещодавно тут побудовано завод лікарських засобів "Фармак", 

завод піноскла, будується зерновий термінал.  Ділянка має необхідне інженерне та енерге-

тичне устаткування для забезпечення природним газом, питною і технічною водою, каналі-

заційними мережами тощо. До послуг потенційних інвесторів – виробничі, складські, офісні 

приміщення, під’їзні шляхи, місця стоянки вантажного та легкового автотранспорту, зони 

завантаження – розвантаження тощо. Найближчим часом будуть створені науково-

технічний центр, сервісний центр банківських послуг, паркінги, система логістики тощо. 

Сучасна площа казенного заводу "Зірка" становить 753,7 гектарів. Основна діяль-

ність заводу пов'язана з випуском димного пороху усіх марок, трубчастого і зернового по-

роху на основі нітроцелюлози, а також зарядів для ствольної артилерії, танкової гармати, 

пороху для мисливської зброї (відкрита інформація з довідників). Також підприємство ви-

пускає продукцію загально-технічного призначення і товари народного споживання. Це 

електроізоляційні матеріали; нітроцелюлозна лакофарбова продукція; товари побутової хі-

мії; чистячі засоби, пастоподібні мийні речовини, розчинники, клеї, а також будівельні ма-

теріали – клеючі мастики, шпаклювальні матеріали, герметики; етиловий ефір для промис-

ловості і медицини, у тому числі наркозний із трирічним терміном зберігання. Через заста-

рілість обладнання та зниження попиту на продукцію підприємство не працює на повну по-

тужність, і є пропозиція щодо перепрофілювання частини промислової зони на територію 

розвитку громадського центру міста та використання озеленених територій у складі заводу 

(колишніх казених лісів) і ставків для створення місць відпочинку шосткінців. 

Казений завод «Імпульс», у своїй основній галузі (засоби ініціювання вибухів, виро-

бництво детонуючих шнурів і електродетонаторів) і нині – один з найпотужніших не тільки 

в Європі, але й в світі [Чернов Е.Д. Пульс "Імпульсу" – нормальний, с. 2]. А технологіями, в 

тому обсязі, якими володіє підприємство, володіють сьогодні тільки шість країн світу: 

США, Франція, Великобританія, Китай, Росія, Україна. "Імпульс" – найважливіше підпри-

ємство, яке стоїть біля витоків власної вітчизняної самодостатньої боєприпасної галузі в за-

мкненому циклі [Имидж завода – его дела, с. 3].  

З відкриттям у 2012 році нового корпусу Шосткинського інституту Сумського дер-

жавного університету створено спеціальний бізнес-інкубатор, де розробляються новітні те-

хнології, впроваджуються інновації, необхідні для виробництва та промисловості. Для ефе-

ктивної роботи у ньому знаходяться оnline-студія, конференц-зал, поліграфічне обладнання, 

копірувальна техніка, типографія, кімната відпочинку. Саме тут закладаються основи роз-

витку власного бізнесу, надається можливість молодим підприємцям реалізувати себе. Шо-

сткинський інститут СумДУ поповнився й двома потужними бібліотеками: одна з читаль-

ним залом, у якій до послуг студентів понад 160 тис. одиниць книжок, а інша – електронна, 

з виходом у бібліотеку будь-якого вищого навчального закладу світу. У корпусі з 180 

комп’ютерами та 7 мультимедійними комплексами створено всі умови для розвитку науки 

та бізнесу. 

Сучсний містобудівний розвиток Шостки, проблеми і можливості міста більш дета-

льно розглянуто далі, в окремому розділі. 

Серед видатних особистостей – уродженців Шостки: 

І.М. Кожедуб (1920-1991 рр.) – видатний радянський військовий діяч, льотчик – ас 

часів Великої Вітчизняної війни (64 збитих літаків), тричі Герой Радянського Союзу, мар-

шал авіації (6 травня 1985 р.); Д.М. Чечулін (1901-1981 рр.) – відомий радянський архітек-

тор, у 1945-1949 рр. – головний архітектор Москви; Г.М. Іваниця – український філолог. 
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У Шостці дитячі роки провів М.О. Максимович (1804-1873 рр.) – історик, фольк-

лорист, письменник, перший ректор Київського університету, редактор і видавець альмана-

хів "Киянин", "Українець". Тут пройшло дитинство М.В. Гербеля – поета, перекладача, ви-

давця. Його перу належать переклади російською мовою творів Байрона, Шиллера, Гете, 

Шевченка, "Слова о полку Игоревом". 
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