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12. ПАМ'ЯТКИ ТА ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 

Хоча Шостка офіційно не включена до Списку історичних населених місць України, місто має багату 

історію, насичену подіями та об'єктами культурної спадщини. На даний час в місті налічується в цілому 33 

пам'ятки культурної спадщини, взяті на державний облік, серед яких: 12 пам'яток архітектури місцевого зна-

чення (одна з яких комплексна), 18 пам’яток історії місцевого значення, 3 пам'ятки монументального мистецт-

ва місцевого значення (див. таблиці 21.1, 21.2, 21.3). Також є ряд значних історичних об’єктів, які поки що не 

мають статусу пам’яток, але потрібують збереження і охорони та взяття на облік, без них  історія Шостки і її 

архітектурний образ будуть  неповними. 
 

                                    Пам'ятки архітектури місцевого значення 
 

Усі пам'ятки архітектури м. Шостка взято на державний облік за Розпорядженням Представ-

ника Президента України в Сумській області від 28.12.1992 № 349. 

Найбільш старою пам'яткою архітектури місцевого значення в місті є Свято-Володимирська 

церква (охоронний № 329-См), вул. Марата, 29. 

Невелика мурована церква споруджена у 1883 році замість попередньої каплиці на кладовищі, 

яке знаходилося на південній околиці поселення (див. план Шосткинського порохового заводу, опуб-

лікований у книзі «Столетіе Шосткинскаго пороховаго завода (1771–1871)», з фондів "Музею ШКЗ 

«Зірка»). Передостання кладовищенська каплиця була збудована у 1825 році. 1932 року стара вулиця 

Кладовищенська отримала нову назву –  вул. Марата. За радянських часів на території старого кладо-

вища розбито парк ім. К. Маркса, нещодавно перейменований у парк Свободи. 1989 року між ділян-

кою церкви та парком прокладено автомагістраль. З південно-західного боку до ділянки церкви при-

микає масив п’ятиповерхової житлової забудови. Будівлю оточують високі дерева, які дещо нівелю-

ють композиційну роль церкви як архітектурного акценту в забудові. 

Будівля церкви дводільна, складається з прямокутних у плані нави і вівтаря, з'єднаних трьома 

арковими отворами. Вівтар нижчий, ніж нава, комірчина – ще нижча. З південного заходу до нави 

прилягає мініатюрний дерев'яний вхідний тамбур. У кін. 19 – поч. 20 ст. вівтар розширили, згодом 

(орієнтовно у 1950-х рр.) до нього з північно-східного боку було прибудовано комірчину для похова-

льного інвентарю. Під вівтарною частиною є невеликий однокамерний підвал. 

Наріжники нави акцентовані гранчастими пілонами, які раніше увінчувалися цибулястими макі-

вками на високих шиях (не збереглися). Наву вінчає високий чотиригранний наметовий дах з глухим 

ліхтарем та маківкою. У зовнішніх формах будівлі чітко виявлено ієрархічність архітектурних форм, 

послідовне наростання мас до центрального куполу (верху). У загальній композиції та у зовнішньому 

декорі пам'ятки послідовно застосовані архітектурні форми неоруського стилю: вікна посередині пря-

сел стін вирішено у вигляді біфоріїв, аркові вікна обрамлені архівольтами з килевидними завершення-

ми. Церква збудована з місцевої цегли на вапняно-піщаному розчині, потинькована й побілена. Щип-

цеві й наметовий дахи влаштовані по дерев'яних кроквах та укриті покрівельною сталлю. 

В інтер'єрі декор та настінний живопис не збереглися. Західну половину нави займають хори, 

влаштовані по дерев'яних балках. На хори ведуть сходи, розміщені в північно-західній частині нави. 

Усі стелі плоскі, підшиті дошками. Первісно нава й вівтар перекривалися цегляними склепіннями. 

Свято-Володимирська церква у Шостці має значну історико-архітектурну цінність як одна з 

небагатьох мурованих каплиць, уцілілих на Сумщині, а також – єдина старовинна церковна будівля, 

що збереглася в Шостці у повному обсязі. Її виявлено й обстежено у 1990 р., включено до Зводу па-

м'яток історії та культури України (том "Сумська область"), після чого поставлено на державний об-

лік як пам'ятку архітектури місцевого значення. 

Нині будівля є парафіяльним храмом. 

Прекрасними зразками стилю радянського конструктивізму є Будинок культури 1932 р. по 

вул. Свободи (вул. К. Маркса), 38, а також житлові будинки 1927-1928 рр. по вул. Свободи, 39, 41.  

У просторовій організації Будинку культури по вул. Свободи, 38 (охоронний № 323-См) най-

більш вдало з усіх перелічених об’єктів втілено основний принцип конструктивізму: форма відпові-

дає функції. Зважаючи на те, що сукупний об’єм Будинку культури складається з приміщень різного 

призначення та габаритів (два кінозали, кімнати для гурткової роботи тощо), кожній функції у дано-
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му випадку відповідає найбільш раціональна об’ємно-планувальна структура, що знайшло свій від-

биток у просторовій організації споруди. Будівля 2-4-поверхова, цегляна, складної конфігурації у 

плані, вільно розташована в глибині ділянки у парку, неподалік від перехрестя вулиць Свободи (до-

недавна вул. К. Маркса) та Короленка. Скомпонована, за задумом проектувальників, з декількох різ-

новеликих за параметрами об’ємів. Фасади потиньковані. Головний підхід та під’їзд – з боку вул. 

Свободи. Композиція фасадів побудована на протиставленні горизонтальних смуг (утворених за до-

помогою різновеликих віконних прорізів, простінки між якими виділено білим кольором) та струн-

ких вертикальних об’ємів круглої за планом форми (зокрема, сходової клітки із суцільним засклен-

ням, яку винесено поза фасадні стіни). Кути будівлі акцентовано наріжними, Г- подібними у плані 

балконами. 

Споруджена як Будинок культури Шосткинського порохового заводу (пізніше – БК ім. К. 

Маркса; Палац культури казенного заводу "Зірка"), зараз – міський центр естетичного виховання. 

Житлові будинки по вул. Свободи (вул. К.Маркса), 39, 41 (охоронні №№ 327-См, 328-См) були 

споруджені для співробітників інженерно-технічних підрозділів Шосткинського порохового заводу. 

Розміщені по червоній лінії забудови вулиці. Будівлі 3-поверхові, прямокутної у плані форми, спору-

джені з темно-червоної цегли, колір якої контрастно підкреслюється білими бетонними вставками, роз-

ташованими у простінках між вікнами. Фасади мають симетричну композицію. Головні фасади кожно-

го з будинків прикрашено двома аттиками складної конфігурації з ліпним барельєфом: у центр держа-

вного герба СРСР – серп та молот – вписано рік спорудження будівель «1928». У першому поверсі бу-

дівлі № 39 розміщено торгові заклади. Входи до житлових під’їздів розташовані з боку двору. 

Неокласицистичну стилістику міжвоєнної доби представляють житловий будинок 1938 р. бу-

дівництва по вул. Матросова, 4, та школа 1936 р. будівництва по вул. Свободи (вул. К. Маркса), 33. 

Школа № 2 по вул. Свободи, 33 (охоронний № 322-См) розміщена у глибині ділянки на розі 

вулиць Депутатської, Свободи та Матросова. Будівля 3-поверхова, цегляна, у плані – Г-подібної кон-

фігурації. Фасади потиньковано. Головний (південний) фасад на 9 віконних осей, розгорнутий у бік 

вул. Свободи, має симетричну композицію. Вісь симетрії акцентована 4-колонним портиком, який 

завершується балконом. Горизонтальне членування фасаду підкреслено розшивкою стін першого по-

верху під стрічковий руст та розвинутим карнизом, вертикальне членування – пласкими лопатками з 

розкріповками. Бічні ризаліти прикрашені глибокими півциркульними нішами, обабіч яких влашто-

вано ¾-ні колони стилізованого доричного ордеру висотою на два поверхи. В нішах встановлені гіп-

соцементні фігури піонера та піонерки, пофарбовані «під бронзу». Кутові частини ризалітів теж об-

роблено «під руст». До архітектурного декору східного фасаду на 13 віконних осей, розгорнутого в 

бік вул. Матросова, належать рустовані лопатки та підвіконний карниз другого поверху. У 1969 році 

до північного фасаду будівлі була здійснена 1-3-поверхова прибудова. 

Зараз тут знаходиться навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів - ліцей. 

Житловий будинок по вул. Матросова, 4 (охоронний № 326-См) розташований по червоній лі-

нії забудови вулиці. Будівля 4-поверхова, цегляна, Н-подібної у плані форми. Фасади потиньковано. 

Площину стін першого поверху розшито під прямокутний руст. Композиція всіх фасадів симетрич-

но-осьова. Центральну вісь кожного з фасадів підкреслено розміщенням входу до під’їзду та верти-

кальним стрічковим заскленням сходової клітки. Вікна прямокутного абрису. З елементів архітекту-

рного декору в оформленні фасадів присутні міжповерховий та вінцевий карнизи, обрамлення вікон 

2-го та 3-го поверхів, спрощена балюстрада балконів 3-го та 4-го поверхів, фігурні кронштейни, що 

підтримують балконні плити. 

Так званий сталінський ретроспективізм повоєнного періоду серед пам'яток архітектури м. 

Шостка представляють кінотеатр 1958-1960 рр. будівництва по вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), 

13, корпуси районної лікарні 1962 р. по вул. Щедріна, 1; житлові будинки 1956-1957 рр. по вули-

цях Депутатській, 4, 6; вул. Свободи (вул. К.Маркса), 22; школа 1953 р. по вул. Матросова, 1. 

Кінотеатр "Батьківщина" на 517 місць по вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), 13 (охоронний 

№ 320-См) споруджений на основі типового проекту № 208 (зі змінами), розробленого у 1955 році 

«Гипротеатром» Міністерства культури СРСР. Для м. Шостка техніко-економічні показники типово-

го проекту було змінено (зокрема, на 17 місць було збільшено ємність кінозалу), сам проект – пере-

роблено та пристосовано для показу широкоекранних кінофільмів. Будівля 2-поверхова, цегляна. Фа-

сади потиньковано й оздоблено вінцевим розвинутим профільованим карнизом. Головний фасад, 
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який має симетричну композицію, завершується трикутним фронтоном з перерваним горизонталь-

ним карнизом, куди вписано тимпан півциркульної форми, розміщений над центральним віконним 

отвором другого поверху. По контуру тимпан прикрашено ліпними гірляндами, орнаментом з рос-

линними мотивами. Площину стін було розшито під прямокутний руст. Зараз будівлю використову-

ють як міський Центр культури і дозвілля.  

До пам'яток архітектури віднесено також гінекологічний корпус та поліклініку районної ліка-

рні по вул. Щедріна, 1 (охоронні №№ 330-См/1 та 330-См/2). Обидві будівлі розташовані у глибині 

ділянки. 

Корпус гінекологічного відділення – 1-2-поверховий, цегляний, складається з трьох об’ємів рі-

зної поверховості. Фасади потиньковано й оздоблено вінцевим профільованим карнизом. Головний 

(північний) фасад має симетричну композицію. Бічні одноповерхові крила з окремими входами ви-

конують роль ризалітів відносно центральної двоповерхової частини будівлі. Головний вхід виріше-

но у вигляді парадного двоколонного заглибленого портика, висотою у два поверхи, увінчаного три-

кутним фронтоном. 
 

Будівля поліклініки - 2-поверхова, цегляна, П-подібна у плані, має симетричну композицію. 

Фасади потиньковано. Портали двох симетричних входів до будівлі, заглиблених у товщу стіни, 

оформлено у вигляді ризалітів з монументальними профільованими карнизами та арковими отвора-

ми, розташованими обабіч наріжних частин корпусу під кутом у 90º один відносно іншого. Два з чо-

тирьох аркових прорізів прикрашено огородженням, що складається з балюстради. Мотив арок по-

вторено у формі неглибоких ніш на бічних фасадах будівлі. 

Житлові будинки по вулицях Депутатській, 4, 6, та по вул. Свободи (вул. К. Маркса), 22, – од-

нотипні, розташовані за червоною лінією забудови вулиць. Будівлі 4-поверхові, цегляні, Г-подібні у 

плані. Фасади потиньковано. Площину стін нижніх поверхів та кути будівель розшито під прямокут-

ний руст. Композиція головних фасадів симетрично-осьова. До конструктивних елементів, завдяки 

яким об’ємно-просторове рішення будинків набуває своєрідності, належать трапецієподібні у плані 

еркери, що утворюють вертикальний ритм членування фасадів. На верхньому поверсі над еркерами 

розташовані прикрашені круглими за перерізом колонами тосканського ордеру та огороджені балюс-

традою балкони аналогічної за планом конфігурації. Пластику фасадів доповнено елементами гори-

зонтального членування площин, а саме: міжповерховими гуртами та вінцевим карнизом. 

Школа № 7 по вул. Матросова, 1 (охоронний № 325-См) розміщена у глибині шкільної ділян-

ки. Будівля 4-поверхова, цегляна, у плані – П-подібної форми. Фасади потиньковано. Головний (пів-

денно-східний) фасад на 15 віконних осей має симетрично-осьову композицію, побудовану на сполу-

ченні горизонтальних та вертикальних членувань його площини. За допомогою пласких пілястр з ка-

пітелями спрощеного коринфського ордеру площина стіни на рівні 3-го та 4-го поверхів розділена у 

вертикальному відношенні на 5 рівних частин: по 3 віконних осі у кожній. Центральну вісь симетрії 

головного фасаду підкреслено розташуванням дверей входу до будівлі, перед яким влаштовано ши-

рокий ганок з навісом великого виносу, що підтримують 4 колони круглого перерізу. Прямокутний 

отвір головного входу декоровано широким наличником. Двері дерев'яні, двостулкові. Площину стін 

на рівні 1-го та 2-го поверхів на всіх фасадах будівлі розшито під прямокутний руст. До горизонталь-

них членувань площини стін фасадів належать міжповерховий та вінцевий карнизи. 

Зараз тут загальноосвітня школа І-ІІІ ступеню (ШЗОШ) № 7. 
 

Крім памяток архітектури, які розташовані безпосередньо в місті, не можливо не торкнутися і 

значної пам’ятки, що знаходится в приміській зоні, в 3 км від південно-західної межі міста, і викли-

кає неабиякий туристичний інтерес. 14 квітня 1702 року значний  військовий товариш Антон Андрі-

йович  Гамалія заснував у с. Гамаліївці православний храм, який був названий на честь святого вели-

комученика Харлампія – Харлампієвим. Незабаром при ньому виникла жіноча пустинька, утримання 

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 ро-

ці Гамаліївку гетьман Скоропадський залишив собі. 

 У 1713 році дружина гетьмана Анастасія Марківна Скоропадська вирішила збудувати на міс-

ці Харлампієвої пустиньки жіночий монастир і у тому ж році розпочала будівництво монастирських 

споруд. Головною з них вважався собор Різдва Пресвятої Богородиці, що був прикрасою Гамаліївсь-
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кої обителі і, за даними М. Домонтовича, зводився за проектом професора Сорбони Адама Зерникау. 

Однак, чи так це насправді, не відомо. Собор Різдва Пресвятої Богородиці зводився упродовж 16 ро-

ків, з 1719 року по 1735-ий, і був освячений 14 вересня 1735 року. Його будівництво, за деякими да-

ними, здійснювалось «муровщиком» Данилом Мойсеєвичем на підставі договору, укладеного 7 лю-

того 1719 року між ним та гетьманом І. Скоропадським.  

28 березня 1956 року Гамаліївський монастир було включено до Списку пам’ятників архітек-

тури України. На той момент лише одна із його споруд – Харлампієва церква, використовувалась за 

призначенням. Усі інші приміщення були у користуванні колгоспу «Нова праця» (з 1957 року «40 

років КПУ»). Соборний храм Різдва Пресвятої Богородиці використовувався під зерновий склад, 

трапезний корпус – під склад матеріальних цінностей, а дзвіниця – під склад мінеральних добрив і 

отрутохімікатів. На першому поверсі двоповерхового корпусу настоятельських келій зберігалося 

колгоспне зерно, на другому поверсі трапезного корпусу розміщувався сільський клуб, у чернечих 

келіях проживали сім’ї колгоспників і 18 монахинь похилого віку, а на монастирському подвір’ї три-

мали стадо колгоспних корів. 

Однак в грудні 1961 року комплекс монастиря було передано Міністерству внутрішніх справ 

України, яке своїм наказом No0270/61 організувало на його території виправно-трудову колонію по-

силеного режиму, призначену для відбування покарання особами, що скоїли тяжкі злочини. Під час 

виконання будівельних робіт вони повністю знищили дзвіницю, скинули хрести з церкви святого Ха-

рлампія і собору Різдва Пресвятої Богородиці, перебудували під камери для злочинців келії, заклали 

бійниці у монастирській стіні, а також зрівняли з землею і залили асфальтом поховання, що знаходи-

лися уздовж огорожі, яка вела від храму святого Харлампія. 

Після закінчення будівельних робіт 25 червня 1962 року виправно-трудова колонія була здана 

під охорону військовій частині No3423 і незабаром прийняла перший етап засуджених посиленого 

режиму в кількості близько 550 осіб. Через деякий час після їх приїзду головний Гамаліївський храм 

був переобладнаний під виробничі цехи колонії, усередині зведені залізобетонні міжповерхові пере-

криття і перегородки, а в куполі встановлений бак для води.  

Приміщення собору було поділено на три поверхи та безліч підсобних приміщень, а в центрі 

встановлене промислове обладнання, робота якого негативно впливала на схоронність храму. Від ві-

брації працюючих верстатів шматки старовинної ліпнини відвалювались, а храм поступово руйнува-

вся і приходив у занепад. На сьогодні від внутрішнього облаштування собору майже нічого не зали-

шилося. За час існування в ньому виробничого цеху колонії усі настінні фрески декілька разів пере-

штукатурювались та білились. У 1970 – 1973 рр. були повністю знищені усі кутові вежі монастиря, у 

тому числі і три надбрамні, а монастирська стіна перетворена на частину виробничої зони колонії.  

Постановою Ради Міністрів України No442 від 6 вересня 1979 року ансамбль Гамаліївського 

монастиря було знову включено до Списку пам’ятників архітектури України, що перебувають під 

охороною держави. Однак майже ніяких заходів, спрямованих на його збереження, у той час так і не 

було вжито.  

Президент України В. Ющенко своїм указом No4/2010 від 6 січня 2010 року «Про деякі пи-

тання збереження ансамблю пам’яток Гамаліївського Харлампієвого монастиря» запропонував Кабі-

нету Міністрів України ужити в установленому порядку заходів щодо вивільнення Шосткинською 

виправною колонією No66 приміщень та споруд колишнього Гамаліївського Харлампієвого монас-

тиря з метою його подальшого утримання, використання та розвитку як пам’ятки культурної спад-

щини України, а також забезпечення прав релігійних громад щодо користування його культовими 

будівлями. 

Одна із монастирських споруд – церква Священномученика Харлампія, у склепі якої зберіга-

ються забетоновані останки великого гетьмана та членів його родини, була 2 березня 2011 року пере-

дана Шосткинською виправною колонією No66 Конотопській єпархії Української православної цер-

кви Московського патріархату. Нині і храм і весь монастир потребують пильної уваги науковців та 

реставраторів, а також людей, не байдужих до своєї історії та культури. 
 

                                                 Значні історичні будівлі  
 



 

 

175 

 

Церква Різдва Христового по вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), 50 вважається найстарішою 

будівлею в Шостці. Розміщена вздовж лінії забудови вулиці. З початком її спорудження в 1779 р. зве-

дення містечка пішло повним ходом. У будівлю церкви були вкладені кошти робітників та службовців 

порохового заводу, який знаходився поруч, тому іноді церкву називають Заводською. Вона відкрилася 

в 1785 р., дзвіницю прибудували в 1809 році. Одночасно розширили й саму церкву. На церковній пло-

щі відтепер проходили різні міські урочистості: святкові служби, урочисті ходи. З 1917 року вона нази-

валася церква Різдва Христового імені Червоної армії. У 1928 її закрили й зняли купол. Також були 

спалені ікони та весь церковний інвентар. У роки Великої Вітчизняної війни при німецькій владі церк-

ва була діючою до тих пір, поки місто не було звільнено від окупантів. У повоєнні роки тут знаходився 

солдатський клуб, а потім був кінотеатр. Церква 1-верха, складається з прямокутних у плані нави, вів-

таря та прибудованої пізніше дзвіниці. У 1993 році під стінами храму в прибудованому приміщенні 

пройшла перша літургія. Церква була відбудована і 26 липня 2000 року освячена.  
 

До значних історичних мурованих будівель, виконаних за класицистичними канонами та роз-

ташованих вздовж вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), слід віднести: 4-поверхову казарму порохово-

го заводу (1839 р.), буд. № 40; 3-поверхову будівлю управління порохового заводу, первісно - казар-

му (1860 р.), буд. № 36; 2-поверхову будівлю канцелярії порохового заводу (1849 р.), буд. № 51; 2-

поверховий житловий будинок командира заводу (1824 р., перебудова 1914 р.), буд. № 53; будівлю 

гауптвахти (1870-ті рр.), буд. № 61. 

Будівля пожежної частини порохового заводу (1860-ті рр.) за адресою: вул. Садовий бульвар 

(вул. Леніна), 42, насправді розташована вздовж вул. Короленка. Споруда 2-поверхова, з темно-

червоної цегли. Архітектурно оформлена у так званому «цегляному стилі». Головний фасад з двома 

бічними ризалітами має симетричну композицію. Навпроти будівлі пожежної частини на відстані 

близько 40 м знаходиться збудована пізніше пожежна каланча.  

До значних історичних будівель належать 4-поверхові житлові будинки другої половини 1930-х 

рр., оформлені у стилістиці радянського неокласицизму, які розташовані за адресами: вул. Свободи 

(вул. К. Маркса), 37, 42; вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), 23. Серед них особливо вирізняється бу-

динок по вул. Свободи, 37, що має непересічне містоформуюче значення завдяки архітектурно-

композиційному рішенню своєї зрізаної наріжної частини на розі вул. Свободи із Садовим бульваром. 

До значних будівель належать також деякі будівлі, споруджені у 1950-х рр. та вирішені у сти-

лістиці ретроспективізму повоєнного періоду: 4-5-поверхові житлові будинки 1956-1957 рр. по вул. 

Свободи (вул. К. Маркса), 21, 29, 31, 35, 44; будинок міського комітету КПРС 1957 р. по вул. Свобо-

ди, 53. 

Житловий будинок по вул. Свободи (вул. К.Маркса), 31 – 4-5-поверховий, цегляний, має симет-

ричну композицію. Фасади потиньковано. В об’ємно-просторовому рішенні будівлі майстерно врахо-

вані специфічні умови її розташування на місці нестандартного перетинання (під гострим кутом) двох 

магістральних вулиць: вул. Депутатської та вул. Свободи (вул. К.Маркса). Внаслідок цього центральна, 

частково підвищена частина будівлі, що з’єднує бічні крила, розміщені вздовж червоної лінії забудови 

згаданих вулиць, візуально зрізає гострий у плані кут перетину вулиць, формуючи додатковий місто-

будівний простір. Центральна підвищена (5-поверхова) частина головного фасаду увінчана пологим 

трикутним півфронтоном (щипцом) з круглою нішею у своєму геометричному центрі, де розміщено 

годинник. Площину стін прикрашено ліпними гірляндами з рослинною тематикою. До елементів архі-

тектурного оздоблення споруди також належать: півциркульні віконні отвори та ніші, ліпні розетки, 

вінцевий карниз з дентикулами, лопатки. Замикаючи перспективу вулиць Свободи (вул. К.Маркса) та 

Горького, житловий будинок виконує важливу містоформуючу роль. 

Житловий будинок по вул. Свободи (вул. К.Маркса), 29 , розташований за червоною ліні-

єю забудови вулиці. Будівля 4-поверхова, Г-подібна у плані зі зрізаною наріжною частиною, цегляна, 

фасади потиньковано. Вирізняється композиційним багатством пластики головного фасаду, яка ство-

рює гру світлотіньових ефектів, перш за все, за рахунок трапецієподібних у плані еркерів, об’єднаних 

по вертикалі на рівні 2-4-го поверхів. Ризаліти 1-го поверху, що слугують опорою для еркерів, та на-

ріжні частини бічних ризалітів (у 1-2-му поверхах) розшито під дощатий руст. Наріжні частини біч-

них ризалітів на верхніх поверхах оформлено у вигляді лоджій, прикрашених у 4-му поверсі квадрат-

ного перерізу колонами з капітелями спрощеного коринфського ордеру, які складаються з акантового 
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листя. До інших елементів архітектурного оздоблення належать підвіконні фільонки з ліпними гірля-

ндами з рослин та стрічок, профільовані міжповерхові гурти та вінцевий карниз, фігурні кронштейни, 

на які спираються балкони, півциркульні завершення віконних та дверних отворів балконів, обрам-

лені декоративною лиштвою.  
 

Значною історичною будівлею м. Шостка є також будівля міського комітету КПУ по вул. 

Свободи (вул. К.Маркса), 53, споруджена 1957 року у глибині ділянки з відступом від червоної лінії 

забудови вулиці. Архітектурно-просторове рішення 2-поверхової монументальної споруди витрима-

но у класицистичній стилістиці, якій притаманна регулярність планування, чіткість об'ємної форми, 

стриманість декоративного оздоблення. Головний фасад будівлі вирішено у симетрично-осьовій 

композиції, яку підкреслює центральний ризаліт з головним входом, оформлений у вигляді портика 

заввишки у два поверхи та увінчаний пологим щипцем. Портик утворений аркадою з чотирьох напів-

колон, завершених композитними капітелями. 

3 1993 року у будівлі розміщується Шосткинський державний краєзнавчий музей. 
 

На території колишнього порохового заводу (нині - Шосткинський казенний завод «Зірка», 

офіційна адреса: вул. Садовий бульвар (вул. Леніна), 36) ще й досі збереглися найстаріші в Шостці, 

унікальні будівлі та споруди, які безумовно слід вважати об'єктами культурної спадщини (за видом - 

об'єкти науки і техніки). Серед них: 

- Дерев'яна будівля вододіючої порохової фабрики (XVIII століття); 

- Цегляна будівля гауптвахти Шостенського порохового заводу (1834 року); 

- Будівля центральної заводської лабораторії (1916 р.); 

- Комплекс будівель РМЗ (колишній «Деловой двор» - XIX століття); 

- Історична «Крупецька застава Шостенського порохового заводу» (XIX століття); 

- Будівля «Бумфабрики» (XIX-XX століття); 

- Будівля № 348, в якій у 1929-1931 роках працювала «Мала кіноплівка»; 

- Башта водопостачання конструкції Шухова (1910-ті роки); 

- Технічна споруда Нісельмана (1930-ті роки). 
 

                                      Пам'ятки історії місцевого значення 
 

Серед 18 пам’яток історії місцевого значення м. Шостка – братська могила червоноармійців, 

які загинули під час громадянської війни; 6 братських могил радянських воїнів та партизанів, які за-

гинули під час Великої Вітчизняної війни; 2 братські могили жертв фашизму; 6 індивідуальних мо-

гил воїнів, які загинули в Афганістані, та 1 могила Героя Радянського Союзу Великоконя І.І. 
 

У листопаді 1919 р., після входження до міста Червоної Армії, рештки 11 червоноармійців з 

різних місць, які загинули під час громадянської війни, були перенесені в братську могилу, що зна-

ходиться на розі вул. Свободи (вул. К.Маркса) та Садового бульвару (вул. Леніна), поблизу буд. № 

39-А, по вул. Свободи. У жовтні 1943 р. рештки 14 похованих партизанів, які загинули під час Вели-

кої Вітчизняної війни, були перенесені з лісів навколо міста та хутора Гукова в братську могилу, роз-

ташовану поруч з попередньою. 1967 року поблизу групи братських могил був споруджений обеліск 

Слави висотою 6,5 м й запалено Вічний вогонь. Пам’ятка історії місцевого значення, охоронний № 

82. Проект пам'ятника розроблено відділом головного архітектора заводу № 9 ("Зірка"), автор проек-

ту – архітектор Коломієць А.А. У 2004 - 2007 рр. пам'ятник було реконструйовано. Поруч з обеліском 

Слави встановлено мармурові плити з прізвищами жителів м. Шостка, загиблих в роки Другої світо-

вої війни. 
 

У 1949 році було здійснено поховання у братській могилі 37 радянських воїнів, загиблих під час 

Другої Світової війни у серпні 1941 та у вересні 1943 рр., при визволенні с. Локотки (нині – у межах 

міста). Знаходиться на вул. Шкільній (вул. Піонерська), поруч з будинком № 6 по пров. Шкільному. 

1970 року тут встановлено монументальну бетонну скульптуру воїна (з рушницею) заввишки 4,50 м, 

виконану у Київських художньо-виробничих майстернях. Прізвища загиблих воїнів викарбовано на 

стелі. У 2010 році проведена реконструкція, замінені плити з іменами похованих радянських воїнів. 

Охоронний № 87. 
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Ще одна братська могила 91 радянського воїна, загиблого у вересні 1943 року, знаходиться у 

сквері поруч з каплицею навпроти заводоуправління заводу «Імпульс» – будівлі № 39, 41, по вул. За-

водській (вул. Куйбишева). Пам’ятка історії місцевого значення, охоронний № 81. У 1966 р. обеліск 

замінено скульптурою воїна з автоматом, пофарбованою "під бронзу", заввишки 2,80 м. Скульптуру 

розміщено на постаменті висотою 2,74 м та стилобаті, які облицьовано гранітними плитами. Поряд з 

постаментом встановлено мармурові плити з прізвищами загиблих воїнів. Пам'ятник було виготовле-

но у Київських художньо-виробничих майстернях. 
 

1946 року у глибині парку Свободи (колишній парк ім. К. Маркса) по вул. Свободи (вул. К. Ма-

ркса) розміщено братську могилу 66 радянських воїнів, загиблих під час Другої Світової війни. У 1965 

р. на могилі встановлений пам’ятник, виготовлений Київськими художніми майстернями. Пам'ятник 

являє собою ступінчастий стилобат з постаментом, який увінчано скульптурою воїна, що тримає у ру-

ках поховальний вінок. Висота скульптури – 3 м, постаменту – 1,5 м. Охоронний № 85. 
 

Братська могила жертв фашизму (1941-1943 рр.) знаходиться на подвір’ї головного корпусу 

Хіміко-технологічного коледжу ім. І. Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного 

університету (вул. Інститутська, 1). Бетонна скульптура у вигляді скорбної матері з букетом квітів, 

покрита алюмінівою фарбою, виготовлена у Харківських художньо-виробничих майстернях. Була 

встановлена на братській могилі групою учнів під керівництвом І.С. Дубіни 1958 року. Висота ску-

льптури – 2,30 м, висота постаменту з цегли, відштукатуреного «під шубу» – 2,10 м. Поруч з братсь-

кою могилою – мармурові плити з прізвищами загиблих – жертв фашизму. Охоронний № 83. 
 

Інша братська могила жертв фашизму – 448 загиблих антифашистів (1941-1942 рр.) розташо-

вана біля адміністративного корпусу Відкритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія 

Свема" (колишнього НВО «Свема»), на базі якого нині створено Індустріальний парк "Свема" (вул. 

Гагаріна, 1). На братській могилі у 1948 році було встановлено обеліск, який 8 травня 1991 р. заміне-

но на новий. Охоронний № 80. 
 

1989 року на місці, де 20 грудня 1905 року сталася сутичка робітників і селян з царським вій-

ськом, а 8 листопада 1917 року відбувся мітинг на підтримку Жовтневого збройного повстання в Пе-

трограді, а саме – на розі вул. Свободи (вул. К.Маркса) та Садового бульвару (вул. Леніна), встанов-

лено монумент. Монумент складається зі скульптурної групи, виготовленої з червоної міді, та поста-

менту. Скульптурна група образно втілює робочих заводу – борців із жандармерією, яка намагалася 

розігнати антиурядову демонстрацію. 
 

Братська могила радянських воїнів, Лазарівське кладовище, вул. Лазурна (вул. Перекопська). 

В північно-східній частині Лазарівського кладовища поховано 9 воїнів 109, 114 стрілецьких полків, 

383 артилерійського мінного батальйону 6-ої гвардійської стрілецької дивізії, які загинули в боях під 

час визволення міста від фашистських загарбників наприкінці серпня та на початку вересня 1943 р. 

та померли від ран в 39-му окремому санітарному батальйоні 60-ї армії. У 1967 р. останки похованих 

з різних місць були перенесені у братську могилу, на якій у 1968 р. встановлено бетонну скульптуру 

воїна з вінком. На постаменті закріплена металева дошка з прізвищами загиблих. Охоронний № 86. 
 

В північно-східній частині Лазарівського кладовища похований радянський воїн Ющенко Пи-

лип Вакулович, який загинув 26 серпня 1941р.  
 

                   Пам'ятки монументального мистецтва місцевого значення 
 

Біля адміністративного корпусу Відкритого акціонерного товариства "Акціонерна компанія 

Свема" (колишнього НВО «Свема»), вул. Гагаріна, 1, розташовано пам’ятний знак на честь радянсь-

ких воїнів - робітників та службовців фабрики кіноплівки, які загинули під час Великої Вітчизняної 

війни. Пам’ятний знак являє собою монументальну скульптуру уклінної жінки з факелом у руці. Не-

подалік від монументу – мармурові плити з прізвищами загиблих. В об’ємно-просторову композицію 

поховального комплексу включено плакат з фотографіями загиблих й написом «Пам’ятай завжди», 

укріплений на двоповерховому глухому торці індустріального корпусу. Охоронний № 89. 

Пам’ятний знак на честь трудових звершень робітників та службовців НВО «Свема» 1974 ро-

ку було встановлено у сквері біля НВО «Свема». З 2010 р. – знаходиться на території краєзнавчого 
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музею за адресою: вул. Свободи (вул. К.Маркса), 53. Пам’ятний знак являє собою скульптурну 

групу (чоловік та жінка з плівкою у руках, які крокують у майбутнє) заввишки 3,8 м, виконану із мі-

ді. Охоронний № 1367. 

Пам’ятник М.О.Островському (1904-1936 рр.) розміщений у сквері по вул. Чернігівській (вул. 

Кірова). Охоронний № 98. 

 

Значні об’єкти культурної спадщини (за видами: історія, монументальне мистецтво) 
 

Меморіал загиблим робітникам заводу «Зірка», вул. Садовий бульвар (вул. Леніна) на терито-

рії заводу. Пам’ятник робітникам заводу, які загинули у винищувальному батальйоні під час дій про-

ти фашистських парашутистів-диверсантів у 1941 році, було споруджено у 1967 р. за проектом Є.О. 

Володіна. У 1985 році пам’ятник був замінений іншим – на честь 40-річчя Перемоги. Скульптурні 

композиції, які виготовлені з бетону, створено Київською художньою майстернею за участю робіт-

ників. В центрі – скульптура жінки з піднятою лавровою віткою (висота 3,5 м). Під скульптурою на-

пис «Сооружен к 40-летию Победы в память о трудящихся завода, погибших в ВОВ 1941-1945 гг.». 

Праворуч – 4 плити з прізвищами 43 загиблих. Під скульптурою воїна (висота 2,3 м.) на 6 листах з 

нержавіючої сталі, які було встановлено пізніше, також позначено прізвища загиблих. 
 

                                          Пам’ятки  археології в приміській зоні 
 

Видатна пам’ятка археології із захоплюючими уяву легендами знаходиться усього за вісім кі-

лометрів лісом напряму від Шостки до річки Івотки. Там нащадки трипільських племен – оріїв за-

проваджували в заплаві землеробство. Невипадково вони обрали для проживання відсічений від лісу 

Духоровим болотом великий острів поряд з родючими землями лугу.  

Селище було віднайдено внаслідок кількорічних пошукових походів гуртківців  Шосткинської 

станції юних туристів, до яких згодом долучився  видатний археолог Василь Єлисейович Куриленко 

(1930-2011).  

Куриленком було віднайдено на селищі чимало археологічних знахідок кількох археологічних 

культур та включено їх в щорічні звіти до відкритого археологічного листа. Планувалося віднайти 

місця, де знаходилися житла, могильники та захисні укріплення. За легендою, люди проживали на 

березі Івотки в укріпленому поселені, що слугувало захисним оплотом іншому місцю, розташовано-

му дещо далі, яке звалося дитинцем. Там переховувалися колись діти з матерями. А чоловіки бороли-

ся з ворогами, арапами, як записано в нарисі про Ображіївку. Битва була біля священного місця вша-

нування землеробами духа оріїв. 

Пізніше селище оглянула археолог Шосткинського краєзнавчого музею Ганна Федосова. У за-

ростях острова та болота не так вже легко визначити легендарний дитинець та поселення. Навіть 

непролазне колись Духорове болото після меліорації 1970-х років стало ледь заболоченим лугом. Для 

подальших археологічних пошуків вкрай потрібна карта місцевості, детальна геодезична зйомка, по-

дібна до тої, яка була проведена в 1960-70-х роках перед початком меліоративно-канальних робіт. 

Ще одна археологічна пам’ятка – поселення колочинської археологічної культури V-VІІ 

століть – виявлена на лівому березі р. Локотки – притоки р. Шостки, в 2001 році сумськими археоло-

гами Билинською та Нікітіним. Пам’ятка потребує подальших досліджень. 

 

Примітка. При підготовці підрозділу використано статтю Вечерського В.В. Архітектурна 

спадщини Шосткинщини // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної 

спадщини. - 2007. - Вип. 4. - С. 32-42 та матеріали сайтів:  

http://museum.shostka.org/publ/historical_works/doslidzhennja_istorichnikh_budivel_ta_inzhenernikh_spor

ud_na_teritoriji_kazenogo_zavodu_quot_zirka_quot/4-1-0-71; 

http://kir5.blog.net.ua/;  

http://blagoves.prihod.ru/blaghramscategory/view/id/18788; 

http://ua.igotoworld.com/ru/poi_object/71510_cerkov-rozhdestva-hristova-shostka.htm; 

http://our-tra.vels.info/ost/Goroda/Ukraine/Sumy/Dost-Shostka.php;  

http://www.siver-litopis.cn.ua/arh/2011/2011n03/2011n03r04.pdf. Зб. Сіверянський літопис. Церковна 

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

http://museum.shostka.org/publ/historical_works/doslidzhennja_istorichnikh_budivel_ta_inzhenernikh_sporud_na_teritoriji_kazenogo_zavodu_quot_zirka_quot/4-1-0-71
http://museum.shostka.org/publ/historical_works/doslidzhennja_istorichnikh_budivel_ta_inzhenernikh_sporud_na_teritoriji_kazenogo_zavodu_quot_zirka_quot/4-1-0-71
http://kir5.blog.net.ua/
http://blagoves.prihod.ru/blaghramscategory/view/id/18788
http://ua.igotoworld.com/ru/poi_object/71510_cerkov-rozhdestva-hristova-shostka.htm

