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Вступ 
 
Шановний читачу! Зараз ти відкриєш цю книжечку про одне з 

невеликих містечок, яких так багато на теренах України. Деякі з них нині 
стали селищами, а то й селами, але вони бережуть з глибин минулих віків 
нашу українську звитягу і труд, нашу українську душу. У них – корені 
роду нашого. 

Одним з таких містечок (за статусом селищем міського типу) є 
Короп. Славна його далека й недавня історія, красивий він своїми людьми, 
викликає повагу своїм затятим, попри всі труднощі, устремлінням у 
майбутнє.  

Називаючи Короп європейським містом, ми прагнули якнайповніше 
розкрити його минуле й сьогодення, аби це твердження не було 
безпідставним.  

Отож – цікавого й пізнавального читання! 
 
 

Автор  
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Герб Коропа 

Короп – історичне місто України 
 

Наприкінці лютого 2001 року Кабінет Міністрів затвердив список 
історичних місць України. В урядовому списку значиться 14 історичних 
місць Чернігівщини, а саме – міста і селища міського типу: Чернігів, 
Батурин, Борзна, Ічня, Козелець, Любеч, Ніжин, Новгород-Сіверський, 
Остер, Прилуки, Сосниця, Седнів, Срібне. Серед них з гордістю знаходимо 
і наш Короп, що має давню і славну історію.  

Перша згадка про Короп в історичних 
джерелах датується 1638 роком: гетьман Війська 
Запорозького Яків Остряниця, звертаючись з 
універсалами до міст із закликами до повстань проти 
поляків, згадує Короп як місто, що дуже 
постраждало від ляхів. Але думки істориків щодо 
часу заснування міста мають кілька варіантів. Так, 
Надєждін, Погодін, Лазаревський, ряд сучасних 
науковців вважають Короп дотатарським містом, 
ідентифікуючи його з літописним Хоробором. Це 
підтверджують археологічні знахідки. На околицях 

Коропа знайдені слов’янські поселення (ІІ – V століть), городище і 
курганний могильник  періоду Київської Русі (Х – ХІІІ століть). Частина 
вчених вважає, що це і є залишки давньоруського міста Хоробора, яке 
згадується в Іпатіївському літопису під 1153, 1159, 1234 роками. Так, на 
думку О. Лазаревського, це підтверджує переказ, записаний у родословній 
князів Глинських, про те, як князь Вітовт у 1399 році, розбитий татарами 
на річці Ворсклі, заблукав у степах і попросив привести його (Вітовта) до 
литовської України: «К городу его Хороблю, да к волостям: Макотину, да 
к Сохачеву, да к Верху, да к Оболоню». У багатотомному дослідженні 
«Городские поселения в Российской империи», Т. 5, Ч.2 (СПБ., 1865) 
читаємо: «В летописях наших с половины ХІІ и до половины ХІІІ ст. в 
числе городов Черниговских Новгород-Северского удела встречается 
Хоробор или Хоробр. Позднее, по XVI в., он значится в числе волостей 
Северских, закрепленных за Москвою договором Иоанна III с великим 
князем Литовским  Александром. Этот самый Хоробр признается нашими 
исследователями за нынешний Короп,  в течение времени сократившийся в 
выговоре». 

Щодо Хоробора, то сьогодні в наукових колах про нього ведеться 
дискусія. Історики ототожнюють його з трьома населеними пунктами 
Чернігівщини: Макошиним (Менщина), Коропом та Хоробичами 
(Городнянський район). 

У XVI столітті Хоробор зникає з літописів і з’являється місто Короп.  
О. Лазаревський стверджував, що в кінці XVI – на початку XVIІ століття 
Хоробор було перейменовано в Короп. До речі, гетьман Дем’ян 
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Многогрішний у своєму універсалі 1669 року назвав Короп «место 
Коропов» – співзвучно Хоробору. 

Усі довідкові видання ХХ століття і сучасні вказують на Короп як на 
давній Хоробор. З «Української Радянської Енциклопедії»: «Короп – 
селище міського типу. Вперше згадується в літопису 1153 року під назвою 
Хоробор». Із книги Ю. Кругляк «Ім’я вашого міста»: «Короп – смт. 
Чернігівської області. Поблизу виявлено городище часів Київської Русі. 
Вчені гадають, що це залишки давньоруського міста Хоробора, яке 
згадується в літопису 1153 роком. Деякі дослідники припускають, що 
Короп – це видозмінений варіант давнього Хоробора». 

Місто входило до Чернігівського князівства, згодом – до Новгород-
Сіверського (після виділення його з Чернігівського), а після навали орд 
Батия – до Брянського удільного князівства. З другої половини XІV до 
кінця XV століття Хоробор знаходився під владою Великого князівства 
Литовського. В результаті російсько-литовської війни 1500 – 1503 років 
відійшов до Росії. У середині XVI століття в місті нараховувалось 100 
дворів.  

Є ще кілька гіпотез про час заснування Коропа: в середині XV 
століття та у першій половині XVIІ. Так, існує переказ, що Короп 
заснували предки уродженця міста художника Кирила Головачевського у 
XV столітті. 

Археолог-краєзнавець Василь Куриленко також дотримувався 
гіпотези Короп – Хоробор. Найважливішим аргументом на її користь він 
вважав стару польську карту XІV – XV століть, де на координатах Коропа 
написано Chorobor (Хоробор). 

Збереглася цікава легенда про заснування міста: їхав полем 
запорозький козак і побачив невеликий татарський загін, який гнав 
у неволю селян-українців. Вступив він у бій з людоловами, всіх їх порубав 
та визволив полонених. Після праведного поєдинку вирушив козак змити 
кров зі своєї шаблі у річечці, що протікала неподалік. А коли вийняв її 
з води, то на вістрі побачив коропа (рибу). Поблизу цього місця був 
заснований сторожовий пост, який згодом виріс у чимале поселення, що 
отримало назву Короп. 
          З початку XVI століття Короп неодноразово переходив то до Польщі, 
то до Москви. За Деулінським перемир’ям 1618 року місто підпало під 
владу шляхетської Польщі. Влітку 1648 року було звільнене від польсько-
шляхетського панування і 1667 року (за Андрусівським договором) 
перейшло до Московської держави. 

Походження топоніму Короп науковці наразі не з’ясували. Та можна 
припустити, що риба короп, яка є і незмінним атрибутом герба міста, у 
його назві з’явилася не випадково. Адже поблизу Коропа здавна протікає 
річка Короп, як і біля сусіднього Риботина – річка Риботин. У давні часи 
тут були надзвичайно рибні місця (та ще й у ХХ столітті також),  що 
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приваблювали людей селитися тут. А що достеменної дати заснування 
Коропа ми не знаємо, то припущення походження назви міста від назви 
риби має право на існування, як і гіпотеза, що назва Хоробор 
трансформувалась у Короп (саме тому, мабуть, і трансформувалась, що 
одним з основних промислів населення в цих місцях було рибальство). 

  
 

Славні сторінки в історії Коропа 
 

В часи козацької держави (Гетьманщини) Короп відігравав значну 
роль в суспільно-політичному житті країни і був великим містом з 
населенням понад п’ять тисяч людей. Із запровадженням Б. Хмельницьким 
полкового устрою України Короп став центром адміністративної одиниці – 
Коропської сотні Ніжинського полку. Історик С. Токарєв (наш земляк, 
який займається ґрунтовним дослідженням Ніжинського полку часів 
козаччини і Коропської сотні зокрема) часом її створення називає 1658 рік, 
оскільки в роботах В. Кривошеї під цією датою згадується перший 
коропський сотник. 

Коропська сотня займала частину території на лівому березі Десни, 
яка у 1635 – 1648 роках становила окрему волость Новгород-Сіверського 
повіту Чернігівського воєводства. С. Токарєв зазначає, що поселення 
Коропської сотні до початку XVIІІ століття не мали приватних власників. 
Частина їх була віддана на утримання генеральної артилерії, а частина 
належала до числа гетьманських маєтків Батуринської волості. Лише Обтів 
та Погорілівка  вже у XVIІ столітті належали козацько-старшинському 
роду Забіл. У 1672 році до складу Коропської сотні увійшла 
Рождественська, яка була заснована 1654 року. Територія сотні за час 
свого існування зазнавала постійних змін. 

Із праці С. Токарєва «Коропська сотня Ніжинського полку у другій 
половині XVІІ – XVIІІ століттях»: «Коропська сотня разом 
з Новомлинською, Кролевецькою, Воронізькою і Ямпільською сотнею 
Ніжинського полку належали до так званих «засеймських» сотень. Козаки 
цих сотень залучалися до охорони гетьмана і становили окрему військову 
одиницю. На чолі її стояв командир, незалежний від полковників. Сотні 
підлягали особисто гетьману і були його особистою гвардією. Зазвичай у 
далеких походах ці сотні участі не брали. Як правило, під час походів 
козацького війська  вони стояли вздовж берегів Дніпра для захисту 
кордонів від можливих татарських нападів».  

У ті складні часи протиборства Москви і Польщі за Україну Короп 
неодноразово спустошувався. 1659 року за підтримку гетьмана Івана 
Виговського, який у 1658 році уклав у Гадячі союзницький договір з 
Польщею, містечко було дощенту спалене і пограбоване московськими 
військами під командуванням князя Трубецького. У 1664 році Короп був 
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спустошений князем Ромодановським за добровільну здачу полякам. 
Данець Юл, що проїжджав через місто у 1711 році засвідчив: «Царь взял 
его приступом, сжёг и разрушил, жители его были зарублены и крепость 
срыта. Словом, город подвергся той самой участи, которая постигла 
Батурин, когда Мазепа предался шведам». 

Міське господарство занепало, і коли у 1668 році гетьманом 
Лівобережної України став Дем’ян Многогрішний, який народився в 
Коропі в сім’ї посполитих, а в роки визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького покозачився, то своїм універсалом надав значні пільги  
мешканцям міста: міщанам на п’ять років, а волощанам на три (після 
завоювання у 1663 році польським королем Яном-Казимиром Валахії, при 
гетьмані Юрію Хмельницькому (мав булаву у 1654 – 1664 роках) у наш 
край, зокрема – в Короп, переселилося багато волохів (волощан).  

Дем’ян Многогрішний увійшов в історію тим, що міцною рукою 
наводив лад у Гетьманщині, зокрема – пригальмував багатолітню 
братовбивчу війну між козаками, яку спонукували претенденти на 
гетьманську булаву. При ньому населення почало більш активно займатися 
ремеслами і промислами, розвивати сільське господарство. Як 
стверджують історики, саме при ньому в Україні скінчився страшний 
період Руїни. 

Потужним поштовхом до розвитку Коропа стало рішення 
Многогрішного зосередити в місті, захищеному болотами, оборонну 
промисловість. Уже в 1669 році (фактично в перший рік правління 
гетьмана) у Коропі облаштовується артилерійський двір. Короп починає 
утримувати генеральну військову артилерію. На її забезпечення козаки та 
селяни міста, а згодом і міщани, сплачували спеціальні грошові та 
натуральні податки. Поступово збір на артилерію починає обмежуватися 
певною кількістю дворів і хат, мешканці яких стають спадковими 
гармашами. З мешканців Коропа формувалася також обслуга 
артилерійського обозу. В «Описании Старой Малороссии» історик 
О. Лазаревський зазначає: «…на коропские доходы должны были 
содержатся не только генеральная, но и полковые артиллерии, и что порох 
для пушек вероятно изготовлялся тут же в Коропе или около…». Цю ж 
думку підтвердив своїми дослідженнями й краєзнавець В. Куриленко. Він 
писав про великі поклади селітри (що була сировиною для пороху) на 
околицях Коропа, зокрема – в урочищі Коваленчиха. 

Наступник Многогрішного гетьман Іван Самойлович остаточно 
поклав на Короп утримання «військової армати». Ще й за Івана Мазепи 
місто разом із селами Риботин, Сохачі, Райгородок та Лукнів утримувало 
артилерію. 
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Реконструкція Коропської фортеці 
 XVII – XVIII століть, зроблена 

 В.Є. Куриленком 

Як і всі сотенні міста 
Гетьманщини, Короп мав укріплення, 
що були життєво необхідними 
в умовах постійної загрози військових 
конфліктів. На 1738 рік загальна 
довжина валів коропської фортеці 
складала 744 сажені (у Борзні – 130, 
у Млинах – 310, у Мрині – 465, 
у Бахмачі – 606). Коропська фортеця 
була оснащена десятьма гарматами. 
Фортечну артилерію обслуговувала 
спеціальна команда. Фортеця мала 
декілька укріплених воріт, а на 
підступах до дитинця – унікальну 
споруду, єдину на Лівобережжі 

Іллінську церкву-фортецю. За даними розвідок В. Куриленка, дитинець 
обмежувався річкою Десною (Карпівка), з північними воротами біля 
Покровської церкви, теперішніми вулицями Незалежності (у ХХ столітті – 
Радянська) та Київською (Кірова), де протікала річка Карпуха (тут, у 
районі дитячого садка, і зараз болото). До речі, тоді Десна текла під 
Коропом (мабуть, тому В. Куриленко на схемі реконструкції коропських 
укріплень пише: «Десна (Карповка)», та з часом змінила своє русло, 
залишивши на лузі чимало рибних річечок і озер. Воздвиженська, 
Вознесенська церкви, церква-фортеця (біля західних воріт), теперішній 
автовокзал були поза дитинцем. Порохові погреби, за дослідженнями 
Куриленка, розміщувалися в центрі міста. При ритті котловану під готель 
у 1980 році були знайдені залишки кам’яних підвалів, побудованих з такої 
ж цегли, як і Іллінська церква-фортеця, зруйновані потужним вибухом. 
Для зберігання пороху потрібні були надійні й чималі приміщення, адже 
маємо дані, що за Петра І в Коропі заготовлялося по 600 пудів пороху на 
рік. Цар наказував усім українським полкам брати порох саме в Коропі. 

Започаткований Многогрішним статус сотенного міста-фортеці став 
визначальним для економіки та побуту Коропа на багато десятиліть 
(артилерійський двір закрили у 1782 році). Виходячи з потреб оборони, 
в містечку розвивались ремесла та промисли. Працювали кузні, лимарські 
майстерні (виготовляли упряж), шкіряне виробництво. Набули поширення 
ткацьке, гончарське, шапочне, кравецьке, шевське ремесла, вироблялися 
гарні розписні кахлі. Короп був одним з найбільших центрів шкіряного 
виробництва на Чернігівщині. Мешканці вели активну торгівлю як у 
своєму місті, так і далеко за його межами, навіть у Москві. 

За дослідженнями С. Токарєва, основу економічного життя 
Коропської сотні становило сільське господарство, передусім – земле-
робство. Вирощувалися жито, гречка, пшениця, овес, ячмінь, просо, горох, 
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льон, тютюн, коноплі. Багато було садів із плодовими деревами – 
яблунями, грушами, вишнями, сливами. На городах вирощували огірки, 
петрушку, пастернак, цибулю, часник, боби, горох, капусту, буряки, 
моркву, ріпу, картоплю. Важливе місце у господарстві місцевого 
населення займало тваринництво. Головну роль у розвитку сільського 
господарства відігравала козацька старшина, зокрема, представники 
родини Забіл. 

Дуже поширеним було винокуріння. Так, у Коропі у 1779 – 
1781 роках налічувалось 816 винокурних котлів: 111 – у підсусідків, 473 – 
у посполитих генеральної артилерії, 198 – у різночинців, 34 – 
у священиків. На кінець XVIІІ століття в Коропі проживали 192 майстри. 
Щотижня по понеділках і п’ятницях у місті проводилися торги, тричі на 
рік – ярмарки: на Всеїдному тижні, на свята Зішестія Святого Духа і Різдва 
Пресвятої Богородиці. 

З Генерального опису Лівобережної України 1765 – 1769 років 
дізнаємося про козацьке населення Коропа. Разом із членами сімей, 
служниками і підсусідками воно становило 1380 осіб. Загальна кількість 
козацьких дворів складала 248, з них 29 дворів виборних козаків і 219 
підпомічників.  

С. Токарєв зробив ґрунтовне дослідження складу коропських 
сотників. З історичних джерел відомо двадцять вісім сотників. Серед них – 
двадцять «совершенних», шість наказних і два у відставці. Одинадцять з 
них сотникували менше трьох років, а саме: Ничипір Ковалевський, Гордій 
Черв’яченко, Федір Химич, Матвій Мартинович, Нестор Михайлович, Іван 
Кияшко, Федір Соломка, Логвин Карпенко, Кіндрат Безносий, Іван  
Логвиненко та Тихін Лихошерст. Іван Белиловец, Семен Іванович, Дем’ян 
Кононович та Григорій Химич очолювали сотню від трьох до десяти років. 
Понад десять років посаду сотника обіймали Тихін Довгеля, Іван 
Пороховський, Іван Забіла, Роман Христофоров та Микита Сидорський. А 
представник відомої старшинської родини Забіл, син генерального судді 
Іван Михайлович Забіла був у Коропі сотником двадцять років. 

З наказних коропських сотників до нас дійшли імена Івана 
Кичкаровського, Василя Касьяновича, Юрія Олексійовича, Пилипа 
Химича, Вакули Соломки та Мойсея Савченка. Під проводом наказних 
сотників козаки виступали в походи, або ж, коли в похід з військом ішов 
сотник, залишалися замість нього урядувати в Коропі. 

Більшість коропських сотників походила з місцевого козацтва, і тому 
не дивно, що в Коропі сформувалися цілі сотницькі династії. С.Токарєв 
пише: «Так, представник старшинської родини Соломок Федір був 
коропським сотником на початку XVIІІ століття. Його син Вакула, 
займаючи уряд сотенного отамана, виконував обов’язки наказного сотника 
у 1734 році. Онук Вакули значковий товариш Яків Соломка отримав 
звання сотника при виході у відставку у 1768 році. Декілька сотників 
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походило із родини Химичів. Федір Химич перебував на посаді сотника у 
1669 – 1670 роках. Його онук Григорій займав уряд у 1728 – 1736 роках, а 
другий онук Пилип був наказним у 1725 році». 

 До коропської старшини входили й городові отамани. В 
першоджерелах збереглися такі імена: Нестор Михайлов, Омелян 
Романович, Шух Федір, Липський Степан, Кияшка Іван, Семен Іванович, 
Юрій Олексійович, Іван Кичкаровський, Федір Ворожбит, Іван 
Касьянович, Василь Касьянович, Трохим Химич, Омелян Семенович, 
Доброшерстий Тихін, Песецький Кіндрат, Соломка Вакула, Лихошерст 
Тихін, Ворожбит Опанас, Бордаченко Яків, Іванович Яків. 

Тут бачимо чимало прізвищ, які в Коропі зустрічаються й зараз.  
З’ясовуючи роль козаків Коропської сотні у військових діях кінця 

XVIІ – першої половини XVIІІ століття, С. Токарєв зазначає, що 
документів, які б прямо вказували на участь Коропської сотні у воєнних 
діях ще не віднайдено. Однак, аналізуючи перелік наказних коропських 
(тимчасових) сотників, історик робить висновок, що їх призначення (а 
призначали їх для командуваннями сотнями у військових походах) 
співпадає з військовими конфліктами в Україні та за її межами: у 1677 – 
1678 роках – Чигиринські походи, 1696 – 1697 роки – Азовські походи 
проти турецької загрози, у 1733 – 1735 роках – війна за «польську 
спадщину». 

Завдяки представникам відомої старшинської родини Забіл, яка 
скупила маєтності у Коропі та навколо нього, Коропська сотня зайняла 
помітне місце в суспільно-політичному житті Північного Лівобережжя. 
Був і цікавий випадок, який зберегла для нас історія: сотник Григорій 
Химич прославився в Гетьманщині тим, що, очевидно, в стані сильного 
збудження вигукнув, що й самому Богу не вірує, за що був відлучений від 
церкви, хоча сотником продовжував залишатися. 

В історичній літературі знаходимо відомості про те, що в першій 
половині XVIІІ століття Короп отримав Магдебурзьке право (європейське 
право самоврядності міст). Історик Н. Полонська-Василенко вказує на 
другу половину ХVІІ століття. Це міське право виникло в Німеччині в 
місті Магдебург (звідси й назва). Ним за феодалізму міста звільнялися від 
управління й суду феодала. Воно регулювало права і відносини міських 
станів, встановлювало порядок виборів і функції органів самоуправління, 
суду, об’єднань купців, цехів, регулювало торгівлю, спадкування, 
визначало покарання. У менших містах всіма справами займалася ратуша 
(вони й називалися ратушними), а у великих – магістрати. У Коропі 
органом самоуправління була ратуша, яка складалась із війта і кількох 
бургомистрів, що були виборними з міщан. Міста магістратські 
користувалися повним Магдебурзьким правом, а ратушні використовували 
окремі його статті. Ратуші й магістрати в часи Гетьманщини залежали від 
полкової і сотенної старшини. У ратушних містах, таких як Короп, 
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Ратуша в Коропі 

старшина відала справами козаків, а виборна влада, що складалася з 
верхівки міського населення, – справами міщан. Магдебурзьке право було 
скасоване імператором Миколою І у 1831 році. 

На початку XVIІІ століття, в роки 
Північної війни, Короп та навколишні села 
перебували в центрі бурхливих історичних 
подій.  Так,  через місто Іван Мазепа вів 
частину свого війська на з’єднання зі 
шведами і перебув у Коропі ніч з 24 на 25 
жовтня 1708 року. 

У період, коли Батурин був столицею 
Гетьманщини (Лівобережної України), в 
Коропі відбувалися неформальні зустрічі 
козацької старшини на чолі з гетьманами. 

Підготовку однієї з таких зустрічей описує Сергій Павленко у книзі 
«Оточення гетьмана Мазепи: соратники та прибічники». Генеральний 
обозний Василь Дунін-Борковський у листі від 18 січня 1698 року  до 
свого зятя Івана Забіли, який мав у Коропі маєтності, повідомляє, що до 
Коропа має прибути гетьман Іван Мазепа з дружиною, а також В. Кочубей 
та Ю. Лизогуб «з своими паниями». Борковський просить зятя: «тії избы 
свої на гори стоячие розкажи добре випатрати, жеби были тепли, бо кгдыж 
теперь буде ясневельможный к вам и в тих світлицях буде стояти; мні 
также неподалеці знайти господу». 

 У Коропі, після переходу на Лівобережжя, осіла козацька 
старшинська родина Бережецьких – нащадків однієї із сестер Богдана 
Хмельницького. 

У 1718 році утримання Коропом артилерії було скасоване і містом 
заволодів гетьман Іван Скоропадський. У 1726 році Катерина ІІ передала 
Короп і Батурин Меншикову, у 1727 році він перейшов до вдови гетьмана 
Скоропадського Анастасії Марківни. 

За цей час козацька артилерія приходить у занепад і вже у 1728 році 
гетьман Данило Апостол забирає Короп у Скоропадської і знову робить 
його головним центром забезпечення артилерії (котрим він залишався до 
кінця існування козацької військової артилерії, ліквідованої 1782 року) під 
керівництвом генерального обозного. Завдяки цьому ми маємо в Коропі 
Вознесенську церкву, споруджену 1764 року коштом отамана генеральної 
артилерії Петра Юркевича. Козацькому періоду в історії Коропа ми 
завдячуємо і зведенням Іллінської церкви-фортеці. Знавці української 
архітектури датують її будівництво кінцем XVIІ – початком XVIІІ 
століття.  

У 1764 році гетьманство в Україні було скасоване, а 1781 року 
Чернігівський край був поділений на Чернігівське та Новгород-Сіверське 
намісництва під управлінням Малоросійського губернатора (графа Петра 
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Рум’янцева-Задунайського). Короп став центром повіту. У 1796 році 
Чернігівське намісництво було перетворене у Малоросійську губернію, до 
якої увійшли й міста скасованого Новгород-Сіверського намісництва. 
І разом з тим Короп та ряд інших міст були перетворені в заштатні.  

У 1797 році Короп увійшов до Кролевецького повіту як волосне 
містечко. 

Царський указ від 4 червня 1782 року затвердив герби міст, в тому 
числі й Коропа: на блакитному полі щита – посріблений короп, а над ним – 
золота корона. У 1857 році Департаментом герольдії Сенату Російської 
імперії ці герби були уніфіковані, до них ввели символіку царської влади. 
Але Короп мав свій герб ще на початку XVIІІ століття. А основні атрибути 
герба – риба короп, зображена на щиті, над нею тризуба корона – 
знаходимо ще на міських печатках Коропа 1674 – 1771 років. 

На основі давньої розроблена сучасна символіка Коропа, 
затверджена сесією місцевої ради у 2001 році. До неї увійшли герб, 
хоругва і прапор. У сучасному гербі Коропа: на блакитному полі щита – 
срібний короп, над яким – золота королівська корона; щит покладено на 
бароковий картуш, який увінчує золотий лицарський шолом, шолом 
покритий мурованою міською короною, із котрої виринають три страусові 
пера; намет блакитний, підбитий сріблом. 

Хоругва Коропа є прямокутним полотнищем із співвідношенням 
сторін 1:1; на блакитному тлі – сріблястий короп, над яким – золота 
королівська корона; хоругва по краях має лиштву із жовтих і білих 
квадратів (ширина лиштви становить 1/10 ширини хоругви); кріплення 
вертикальне. Прапор Коропа подібний до хоругви, має вертикальне 
кріплення і співвідношення сторін 2:3. 

Тлумачення символіки міста розкриває його історію, сучасність і 
спрямованість у майбутнє. Срібний короп – символ міста, чистоти й надії; 
золота корона – спочатку символізувала милість до міста монархів, зараз 
же трактується як символ незалежності, могутності, багатства, 
стабільності; синє поле щита – символ чистоти, вірності і благородства; 
картуш – символ козацької епохи, виконаний у бароковому стилі; шолом – 
символ лицарської доблесті, згадка про те, що місто було сотенним; намет, 
виконаний у кольорах гербового поля, зображається за традицією; 
мурована міська корона – символ самоврядування, а також вказує на те, що 
місто колись було фортецею; страусові пера – символ благородства. 

Короп у ті часи був не лише центром ремесел та торгівлі, а й центром 
мистецтв.  

Художня школа коропських кахлярів XVI – ХІХ століть є паростком 
Київської школи XVI століття, стверджує краєзнавець В. Куриленко. 
Розписні полив’яні кахлі коропських майстрів не поступалися знаменитим 
голландським та гданським кахлям. Ними облицьовували печі та груби. 
Продавались вони як в Україні, так і в Росії, Білорусії, Польщі, Молдавії.  
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У Коропі у XVIІІ столітті працював цех живописців, твори яких 
зберігаються нині в музеях Києва та Полтави, а часково – у місцевих 
храмах. Звичайно, як і більшість художників того часу, коропські 
переважно займалися іконописом, але відомі й світські роботи. Наприклад, 
портрети Івана Петровича Забіли (що володів маєтностями в Коропі і в 
окрузі) і його дружини Ганни Василівни – дочки генерального обозного 
артилерії Василя Каспаровича Дуніна-Борковського, а також портрет 
самого Дуніна-Борковського (копії, виконані В. Куриленком,  
експонуються в місцевому музеї). 

Пензлю невідомого коропського художника належить ікона 
«Явління ікони Богоматері рибалкам». Високого художнього рівня в галузі 
золотарства досяг уродженець Коропа Максим Гук (історичний музей у 
Києві). 

Цікаві фігурки-іграшки, що свідчать про мистецькі смаки 
коропських майстрів, були знайдені в селищі у 1983 році на місці 
новобудови активістами археологічної секції, якою керував В. Куриленко. 
Серед них: український козак у папасі, модниця в елегантному капелюшку, 
міщанка й пихата аристократка, військовий у головному уборі часів Петра 
І, казкова Баба-Яга й п’яниця з великим носом, усякі ідоли і навіть жінка з 
чотирма руками. 

Гордістю Коропа є художники Кирило Головачевський, Гаврило 
Васько, Іван Васьков. Описував місто у своїх нарисах брат Марка Вовчка 
Дмитро Вілінський, який мешкав у Коропі із 70-х років ХІХ століття до 
самої смерті у 1915 році. 

 
Короп у ХІХ столітті 

 
У 1802 році указом Сенату Російської імперії було ліквідовано 

Малоросійську губернію і створено Полтавську та Чернігівську губернії, 
до якої у складі Кролевецького повіту увійшов Короп. 

Думається, що Короп нині був би чималим містом в Україні, якби не 
ряд обставин.  

Першим ударом по ньому було скасування Катериною ІІ інституту 
козацтва. Артилерійський двір у 1782 – 1818 роках перебудували. На 
фортечній споруді була зроблена надбудова (дзвіниця) і її освятили як 
Іллінську на честь святого Іллі та Іллі – сина Петра Юркевича. На фортеці 
також були встановлені чотири гармати, подаровані Коропу Запорозькою 
Січчю. Гарматна пальба в свята з амбразур фортеці, запуск феєрверків над 
містом ще в часи Миколи Кибальчича (друга половина ХІХ століття) й 
пізніше були живими свідками колишньої слави міста. 

Другий негативний фактор – віднесення Коропа до заштатних міст. 
Поближні міста Кролевець, Сосниця, Конотоп як повітові мали набагато 
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більші перспективи для розвитку, результати чого ми спостерігаємо 
сьогодні. 

Нового удару по місту завдав той, хто його й прославив. Вибух 
бомби, створеної Миколою Кибальчичем, якою було вбито царя 
Олександра ІІ, спонукав до великих гонінь. Царські репресії, спрямовані 
проти родини Кибальчичів, торкнулися і їх рідного міста, його розбудови і 
розвитку. 

Але, навіть попри ці обставини, місто розвивалося. 
Про Короп ХІХ століття в історичній літературі знаходимо немало 

відомостей. Є дані про участь його мешканців у війні 1812 року. Вони 
воювали в лавах третього козацького полку, що був сформований у місті. 
135 коропців вступили до народного ополчення. Близько ста були 
погоничами в ополченському обозі. 

Про управління міста та судочинство в першій половині 
ХІХ століття знаходимо дані у 5-му томі праці К. Вульфа «Городские 
поселения в Российской империи» (Спб, 1865): «Для заведывания 
городским хазяйством и делами общественными и судебными лиц 
городских сословий в Коропе состоят: городская дума, ратуша, сиротский 
суд, словесный суд, городовое Депутатское собрание, квартирная 
Комиссия».  

Характеристика місцевого самоврядування на наших землях і його 
розвиток у ХVIII – ХІХ століттях подається у збірнику матеріалів науково-
практичної конференції   «Історія адміністративно-територіального устрою 
Чернігово-Сіверщини» (2007 рік). Упродовж другої половини ХVІІ –  
першої половини ХVІІІ століття функціонування органів міського 
самоврядування Чернігово-Сіверщини у складі Московської держави не 
змінювалось: царі підтверджували своїми грамотами засади 
Магдебурзького права. Але з часом на всій території Російської імперії 
розповсюдилась уніфікована система управління. 

21 квітня 1785 року Катерина І затвердила «Грамоту на права 
і вигоди містам Російської імперії». Згідно цього документу, в містах 
Чернігово-Сіверщини органами самоврядування стали  загальні 
і шестигласні думи, які перебирали на себе функції магістратів. Виборче 
право спиралося на майновий і віковий ценз та принцип становості.  

Але така система мала чимало недоліків, і у другій половині 
ХІХ століття відбулось її реформування. 16 червня 1870 року імператор 
Олександр ІІ підписав Положення, за яким до виборців входили 
громадяни, що досягли 25-річного віку, не менше двох років проживали в 
населеному пункті, володіли нерухомим майном і сплачували податки до 
місцевої скарбниці. Виборці поділялися на три курії (в невеликих 
містечках – на дві) в залежності від обсягів сплачуваних податків. 
Становість була ліквідована, але інтелігенція й робітники позбавлялися 
виборчих прав. З обраних депутатів формувалася на чотири роки дума, яка 
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утворювала виконавчий орган – управу. На перших засіданнях дум 
обиралися міські голови та гласні в управи.  

Наступна реформа місцевого самоврядування відбулася у 1892 році – 
11 червня Олександр ІІІ підписав відповідний закон. За ним виборчі права 
отримували фізичні та юридичні особи, які володіли нерухомим майном і 
сплачували визначений мінімум податків до місцевої скарбниці. Фактично 
за цим законом позбавлялися виборчих прав дрібні торговці, підрядники, 
ремісники (а також духовенство та боржники) – тобто більшість населення. 

Положення 1892 року мало додаток «Правила про спрощене 
управління». Ці правила з метою економії запроваджувались у заштатних 
містах. За ними думи замінювались зборами уповноважених, а управи 
зовсім не формувалися. Збори уповноважених (зазвичай 12 – 15 осіб) 
обирали старосту та кількох його помічників. Уповноважені збиралися для 
вирішення міських справ, а староста з помічниками працював щоденно. 

Саме таке, спрощене, управління функціонувало у Коропі з кінця 
ХІХ століття до 1917 року. Турботи коропських урядовців 
зосереджувались на податках та різноманітних зборах до містечкової 
скарбниці, благоустрої, утриманні доріг, закладах громадського 
користування, пожежній безпеці, охороні правопорядку тощо. 

У Чернігівському обласному архіві зберігається низка документів 
щодо діяльності Коропської громади. Зокрема, рапорт міського старости 
Коропа Куриленка, в якому він просив субсидію від казни на утримання 
поліцейської команди. Він писав у рапорті: «Одною з важливих витрат є 
утримання нашої поліцейської команди, утримання якої за відмови 
допомоги від казни, поставить місто в безвихідне становище, так як 
міських джерел на її утримання ні в якому разі не вистачить». У справі 
«Переписка Черниговского губернского присутствия с Коропским 
городским общественным управлением за 1908 год» є лист, в якому 
йдеться про дозвіл на розширення поліцейської команди та виділення для 
неї 300 карбованців. 

У листі попечителя Київського навчального округу чернігівському 
губернатору від 7 березня 1902 року порушується питання народної освіти 
у Коропі: «Коропська міська громада, посилаючись на зменшення 
місцевих доходів…, відмовляється від прийнятого на себе зобов’язання 
вносити щорічно 1000 карбованців на утримання Коропського двокласного 
училища… то я маю честь уклінно просити Ваше превосходительство не 
відмовляти в повідомленні, чи є який вихід із скрутного становища». 

У ХІХ столітті Короп все більше включався в капіталістичні 
відносини. Збільшувалося виробництво товарів для ринку. Так, уже в 
середині ХІХ століття у місті було 80 крамниць, 9 заїздів, щороку 
відбувалися три ярмарки, двічі на тиждень – базари. Виникли перші 
промислові підприємства: клеєварний, 3 шкіряні, 6 миловарних, воскобійні 
та інші заводи. 
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У 1839 році в місті проживало 5006 людей. 
Мешканці Коропа займалися й сільським господарством. У першій 

половині ХІХ століття в їх користуванні перебувало 364 десятини землі, 
в тому числі 200 десятин орної, 26 – сінокосу, 138 – вигону і непридатної 
для обробітку. Крім зернових культур коропці вирощували овочі, 
картоплю, розводили велику рогату худобу, овець, коней, відгодовували до 
двох тисяч свиней щорічно. Купці торгували шкірою, взуттям, упряжжю, 
дерев’яним, глиняним та скляним посудом, хлібом, сіллю, рибою, 
конопляною олією, худобою, салом. Возили товари в Батурин, Брянськ, 
Воронеж, Глухів, Гомель, Полтавську, Київську, Херсонську губернії. 
У Кролевці на Воздвиженському ярмарку був коропський ряд. 

У другій половині ХІХ століття у Коропі налічувалося 268 майстрів. 
Вони працювали у восьми цехах: шевському, ткацькому, кравецькому, 
шапковому, м’ясному, ковальському, гончарському та столярному. 
У розрізі професій: хлібопекарів – 5; булочників – 10; різників – 27; 
рибалок – 8; кравців – 38; шевців – 74; шапочників – 3; пічників – 18; 
столярів – 4; ковалів – 52; ткачів – 18; візників – 5; живописців – 6. 
Працювали млини, цегельні, шкіряні, миловарні, клеєварні, воскобійні та 
винокурні заводи, власниками яких були купці та міщани Юровицький, 
Богдан, Леоненков, Доценкова, Приходько, Миронов, Оселедець. 

Люди поважного віку розповідають, що на окраїні Коропа у лісі 
(як іти з боку теперішньої вулиці Дачної) працював миловарний завод. На 
тому місці ще й у ХХ столітті стояла гора, яку місцеві жителі називали 
Мильня – вона не заростала травою. Сюди підходила залізниця (поблизу 
могили розстріляних у 1942 році євреїв). На вулиці Дачній під лісом 
працював шкіряний завод. 

Найбільш поширеним ремеслом у Коропі після реформи 1861 року 
було шевство. Вироби коропських шевців продавалися як в поближніх 
містах та селах, так і далеко за межами Чернігівщини. Дехто із шевців 
виїжджав на заробітки в інші губернії, навіть у Росію.  

Цікавий аналіз станового складу мешканців Коропа дає статистика за 
1860 рік: дворян – 23; духовенства православного білого (не ченців) – 41; 
купців – 98; міщан – 3381; селян державних – 1308; селян поміщицьких – 
8; селян поміщицьких дворових – 17; військових – а) безстрокових 
відпускних – 45, б) у тимчасовій відпустці – 4, відставних й інших – 62, 
солдатських дітей – 45; осіб, що не підлягають ніякому стану – 7. Всього 
населення в Коропі у 1860 році – 5034 особи. З них: чоловіків – 2437; 
жінок – 2597. У цей час у склад Коропської волості входило сім поселень. 
Волосне управління складалося із дев’яти осіб, сільських старост 
налічувалось шість. Козаків – чоловіків у волості проживало 2659, козачок 
– 2843.  

У 1862 році в Коропі налічувалось 816 будинків: три муровані 
(одноповерхові); 813 дерев’яних, з них один – двоповерховий. 
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У 1859 році у місті відкрили лікарню (медичну допомогу надавали 
лікар і фельдшер), двокласне парафіяльне училище, приватну жіночу 
школу. 

На кінець ХІХ століття Короп був одним з найбільших міст губернії. 
За переписом 1897 року тут налічувалося 1455 дворів і 6270 мешканців. 
Населення Чернігівської губернії за цим переписом складало 2,3 мільйона.    
У найбільших її містах проживало: у Ніжині – 32 тисячі, Чернігові – 27, 
Конотопі – 19, Борзні – 12, Новгороді-Сіверському – 9, Коропі – 6 (6,3), 
Козельці – 5, Городні – 4 тисячі людей. 

Службу Божу правили у дев’яти храмах (семи парафіях). 
 

На теренах ХХ століття 
 

У кінці ХІХ – на початку ХХ століття Короп був торговельно-
робітничим містом. 

Опис Коропа початку ХХ століття подає «Історія міст і сіл України. 
Чернігівська область». Напередодні першої світової війни у місті було 
п’ять цегельних заводів, на яких працювало 80 робітників. З 1910 року 
почали діяти млин, крупорушка, два крохмальні заводи (один паровий). 
Річна вартість промислової продукції у 1910 році становила 30 тисяч 
карбованців (у тодішніх цінах).  

Ремісничі династії – Ворони, 
Драглі, Доценки, Пилипенки, 
Очкурі, Ігнатенки, Перепаді, 
Прохоренки, Журавлі, Тетьорники, 
Розувани й інші – забезпечували 
мешканців міста необхідними 
товарами та торгували ними по 
селах і в інших регіонах. Шевцем 
був батько нашого відомого 
земляка Героя Радянського Союзу 
Маршала Авіації Сергія Гнатовича 
Руденка. 

Брати Овдієнки виїздили на заробітки до Лівадії, працювали там 
у садах, а повернувшись до Коропа, посадили два сади. Вони ж завезли до 
нашого містечка виноград. 

На Михайлівці (частина Коропа з боку села Риботин) працював 
крохмальний завод Лапшина. Ще один – на території колишньої 
«Райсільгосптехніки». Там же, розповідають старожили, були – 
миловарний завод, олійниця, крупорушка, пилорама. 

Великою в місті була єврейська община, представники якої 
займалися традиційними для себе ремеслами. Торгували Бермани, Бруки, 
Гланци, Рохленки, Кауфмани, Рохліни, Гінзбурги. Аграновські були 

Хата  ХІХ – першої половини ХХ ст. 
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пекарями, Альтшулери – перукарями, Новикови та Черкаські – 
шапочниками, Добкіни – ковалями. 

Серед коропських міщан, що мали статки, були й меценати. Так, 
Євдоким та Антип Стовпцови вклали кошти у побудову Успенського 
храму, різники Приходьки дали гроші на дзвін Михайлівської церкви.  

На річці Карпівка діяв Плавучий міст, який за допомогою 
спеціального пристрою спливав під час повені. З часом мешканці Коропа 
збудували стаціонарний дерев’яний міст, але назва Плавучий за ним 
закріпилась. Цей міст було збудовано за кошти заможного коропця 
Пальчиковського. Він також фінансував і будівництво залізниці від 
Алтинівки до Коропа. Її урочисто відкривали у 1912 році. До місця події 
вийшли з хоругвами священики і причет усіх храмів. Залізницю розібрали 
у 1918 році. 

Напередодні першої світової війни в Коропі мешкало 7387 людей, 
нараховувалось 1550 будинків. Медичну допомогу населенню надавали 
лікар, два фельдшери, акушерка та зубний лікар-практик. Працювала 
лікарня на десять ліжок, аптека та аптекарський магазин. Діти навчались 
у церковно-парафіяльній школі та міністерському училищі. У 1913 році 
було відкрито земську школу, під час першої світової війни – приватну 
гімназію, а в середині 1917 року – державну гімназію змішаного типу. 
Працювала бібліотека. 

Мешканці Коропа брали активну участь у революційних подіях 
почату ХХ століття. У 1905 році в місті організувалася група інтелігенції, 
яка мала зв’язки із соціал-демократичними організаціями Одеси, Риги, 
Конотопа, Кролевця. Одним з її керівників був син ремісника Порфирій 
Підгрушний, виключений із Чернігівської фельдшерської школи за 
революційну роботу. Підгрушний згуртував навколо себе однодумців: 
І. Сакуна, М. Медвєдєву, Г. Базилевича, Ф. Журавля, І. Дроб’язка, 
І. Суровицького та інших. Вони проводили агітаційну роботу серед 
населення. Керував друкарською справою Я. Пекун, найактивнішими 
розповсюджувачами листівок були І. Сакун, І. Пацаков, Є. Химич. 

Історію Коропа цікаво вивчати по будівлях. Ще років шістдесят тому 
у місті (уже офіційно селищі) було чимало будинків другої половини ХІХ 
– початку ХХ століття, так званих хат на дві половини, які об’єднувалися 
сіньми. Дахи робилися на кроквах, крилися по латах соломою. 

Одна з давніх двоповерхових будівель розміщувалася на розі вулиць 
Київської і площі Кибальчича (тепер тут побудоване кафе «Срібний 
глобус»): глухі стіни, загратовані вікна, дерев’яні двері з металевими 
деталями, що ведуть до глибокого підвалу. Таких двоповерхових будинків, 
що включали комори і крамниці, у Коропі було чимало. Один з них 
донедавна стояв біля будівлі інформаційно-туристичного центру 
«Космос». На першому поверсі розміщувались крамниці, у підвалі – 
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комора, нагорі – житло. Ці споруди свідчили про те, що Короп був одним з 
великих торговельних центрів Лівобережної України XVIІ – ХІХ століть. 

Збереглися будинки Богдана (зараз там працює районний центр 
дитячої творчості) та Юркевича (розташований за приміщенням 
кінотеатру). Богдани і Юркевичі (з роду Петра Юркевича – отамана 
генеральної артилерії) були найбагатшими купцями в місті. 

Давній двоповерховий будинок по вулиці Вознесенській нині 
використовується під житло. Перший поверх у ньому напівпідвальний. 
Двоповерховий будинок з підвалом колись стояв на тому місці, де зараз 
розташована автостанція. 

Серед будівель, які збереглися в Коропі до наших днів, привертає 
увагу будинок синагоги та єврейської школи, що розташований на розі 
вулиць Троїцької та Київської. Він споруджений у 1872 році за проектом 
місцевого архітектора Л. Шмигельського. Будинок мурований, Г-подібного 
плану, дводільний. Складається з двосвітної з балконом зали синагоги та 
двоповерхового корпусу єврейської школи. 

У центрі Коропа тих часів розміщувалась велика базарна площа. По 
вулиці Вознесенській, де зараз парк, стояли ряди лавок. На тому місці, де 
зараз розміщений офіс корпорації «Проун», був Комаров дім, або 
постоялий двір. Там за самоваром укладали контракти купці. На місці 
нинішнього ІТЦ (готелю) «Космос» був банк, приміщення якого згоріло у 
тридцятих роках ХХ століття. 

Раніше родичі будувалися на одному кутку. У центрі міста жили 
Менделі. Цей куток так і називався – Менделювка (за коропською 
вимовою). Видути селилися у бік лісу, а куток звався Видутовщина, 
Федьки по дорозі на Риботин заснували Федькувку, а Солодкі (по 
теперішній Київській вулиці) – Солодковку. У бік Жовтневого була 
Тетьорковщина (жили Тетьорники). Або ще казали: «Живе на Кузнях», 
тобто поблизу Вознесенського цвинтаря, де було багато кузень. Про тих, 
хто мешкав на окраїні Коропа від поля, казали: «Живе в Кулях» (куток 
врізався в польовий масив), а про тих, хто від лісу у бік Царівки (Вільного) 
– «Живе на Бору». Частина коропців жила на Могилі (і зараз так кажуть). 
Як стверджують старожили (таку ж думку мав і уродженець Коропа 
архітектор М.М. Самойлович), саме тут, на західних підступах до фортеці, 
було порубано найбільше мешканців Коропа. Дехто назву Могила пов’язує 
з подіями 1708 року (російсько-шведська війна), а, можливо, там порубані 
жертви Трубецького (1659 рік) чи Ромодановського (1664 рік). 

Збереглися в пам’яті жителів Коропа і розповіді про пароплав 
Банника. Жив колись у місті такий підприємливий чоловік. Раніше розливи 
Десни сягали центру міста, і мешканці Закороп’я (місцевості, що 
розташовується за річкою Карпівка і повенями відрізається від Коропа) 
переправляли людей на човнах із Задесення до Коропа і назад. Так ось, 
кажуть, Банник і купив собі пароплав, розраховуючи з такого перевозу 
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мати зиск. Однак слабка технічна обізнаність господаря та старість 
пароплава робили рейси Десною все рідшими, і справа зійшла нанівець. 

У перших числах березня 1917 року до Коропа дійшла звістка про 
скинення царя (лютнева революція). 7 березня в місті пройшов мітинг, на 
якому було обрано тимчасовий виконавчий комітет. Жовтнева революція 
(1917 року) принесла до містечка нові зміни. В кінці грудня 1917 року до 
Коропа вступив червоноармійський загін, організований у повіті 
(Кролевці). Тоді ж була встановлена радянська влада і створений ревком 
у складі трьох осіб. Ревкомівці націоналізували великі підприємства 
й лавки. В місті почалося будівництво електростанції. 

Та непевний час, класове протиборство зупинили революційні 
перетворення. У березні 1918 року Короп захопили німецькі війська, 
а в грудні 1918 року до міста увійшли війська Симона Петлюри (Директорії). 
У добу гетьмана Павла Скоропадського в Коропі розміщувався 2-й полк 
дивізії «Сірожупанників» (назва – від сірих уніформ). 

Радянська влада у місті була відновлена в лютому 1919 року. 
Поновив роботу ревком. Були створені партійний осередок (увійшло 
десять комуністів) та профспілкова організація. 

У травні 1919 року бідняки об’єдналися у три комуни. Влітку того ж 
року був організований комітет бідноти. У 1919 році в Коропі був 
створений і комсомольський осередок. 

На короткий час Короп у 1919 році зайняли війська генерала 
Денікіна (білогвардійці). Та уже в листопаді поновив роботу ревком, який 
очолив Ф.С. Журавель. До ревкому також обрали Підгрушного та 
Бицигана. У березні 1920 року ревком передав свої повноваження волос-
ному виконкому. 

У 1920 році в місті почали працювати кравецька майстерня, паровий 
млин, олійниця, друкарня, електростанція. В артіль об’єдналися 234 шевці. 
Розвивались промисли, зокрема – з виробництва валянок та обробки 
овечих шкур. У 1922 році запрацював крохмальний завод, у 1924 році було 
організоване споживче товариство. 

На початку двадцятих років Короп був центром волості, до якої  
входили села Риботин, Сохачі, Рождественне, Синявка, Карильське, 
Краснопілля, Лукнів, Райгородок, Жернівки і Царівка (Вільне). 

Адміністративно-територіальна реформа 1923 року замість 
територіальних одиниць повітів і волостей ввела округи і райони. На 
Чернігівщині було утворено п’ять округ. Короп став центром району 
Конотопської округи і отримав статус селища міського типу, зарахованого 
до міських поселень. Того ж року райцентром стала і Понорниця.  

На початку двадцятих років у Коропі діяла лікарня на п’ятнадцять 
ліжок, де працювало три лікарі. Діти навчалися в трьох початкових і двох 
семирічних школах, старші – в школі лікнепу (ліквідація неписьменності). 
У 1922 році було відкрито санаторій для хворих на туберкульоз та 
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Народний дім з публічною бібліотекою (книги експропріювали в купця 
Леоненка). 

У 1925 році в країні ліквідували губернії, а на початку тридцятих 
років і округи, тобто було запроваджено двоступенчату систему 
управління: «центр – район». Це викликало значні труднощі, адже райони 
керувалися безпосередньо з центру, і в лютому 1932 року Україна була 
поділена на сім областей. Короп відійшов до Київської області. Але в той 
час стояло завдання завершення суцільної колективізації, і для 
оперативного управління було вирішено збільшити кількість областей. 
15 жовтня 1932 року було утворено Чернігівську область, у склад якої 
увійшов і Коропський район. 

Кустарні виробники Коропа (близько 250) у 1929 році об’єдналися в 
п’ять артілей (шевців, чинбарів, кравців, деревообробників 
і крохмальників). Сільгоспвиробники об’єднувалися в комуни і ТСОЗи 
(товариства спільного обробітку землі). У 1929 році була організована 
комуна «Якір» і два ТСОЗи. У тому ж році на базі коропських комун 
і ТСОЗів був утворений колгосп імені Сталіна, а в 1931 році – радгосп 
і МТС. До 1934 року 75 відсотків мешканців Коропа вступили до колгоспу. 

Разом з тим йшло розкуркулення заможних коропців. Немало 
мешканців селища спізнало й голод 1932 – 1933 років. Виручав 
крохмальний завод з його жомовими ямами…  

Населення було обкладене часто непосильними податками, 
хлібозаготівлі начисто виметали колгоспні засіки. 28 грудня 1932 року 
була прийнята постанова бюро Коропського райкому КП(б)У «Про 
необхідність посилення репресивних заходів для прискорення 
хлібозаготівлі». 15 жовтня 1933 року був занесений на «чорну дошку» 
колгосп імені Сталіна (разом з колгоспом «Червоний маяк» села 
Карильське). У 1932 – 1933 роках на «чорну дошку» заносили населені 
пункти та господарства за «злісний саботаж хлібозаготівель». Це означало 
припинення довозу товарів та кредитування, дострокове стягнення 
кредитів і інших фінансових зобов’язань, чистку кадрів… 

У передвоєнні роки в Коропі працювали крохмальний і конопляний 
(створений у 1932 році) заводи, промартілі. Успішно працювала харчова 
артіль імені ІІІ Інтернаціоналу, організована в 1937 році. 

Населення Коропа, за переписом 1939 року, склало 6250 осіб. 
Функціонували: лікарня на 50 ліжок, поліклініка, жіноча консультація, 
санепідемстанція. Працювали агрономічний технікум, будинок культури, 
районна бібліотека. В середній і неповній середній школах у 1940 – 1941 
навчальному році 67 вчителів навчали 1485 учнів. 

У 1932 році почала виходити районна газета «Поліський комунар», 
з 1935 року – «За ударну працю». 

В життя, що почало налагоджуватись, чорним смерчем увірвалася 
війна. Короп був окупований гітлерівцями 28 серпня 1941 року. За два 
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роки окупації фашистські загарбники розстріляли тут 198 жителів, 69 
молодих людей відправили на каторжні роботи до Німеччини. Було 
зруйновано приміщення середньої школи, спалено 300 будинків. 
Матеріальні збитки, завдані фашистами господарству Коропа, склали 23,5 
мільйона карбованців. 

Влітку 1942 року окупанти внесли зміни в адміністративно-
територіальний устрій Чернігівщини, поділивши її на округи. Округи 
управлялися міжрайонними управами, які підпорядковувались окружним 
комендатурам (ортскомендатурам). Коропський район було 
підпорядковано ортскомендатурі 1/884 з центром у Бахмачі. Саме там було 
немало розстріляно за непокору мешканців Коропського району. 

Трагічним став для Коропа день 9 лютого 1942 року (напередодні до 
селища прибув каральний загін). Свідками жахливої розправи були 
десятки людей. У лісі за Коропом (за теперішнім сирзаводом) були 
розстріляні коропські євреї, директор школи Є.Д. Назимок, секретар 
райкому партії І.І. Магинський. За переписом 1939 року в Коропі 
проживала найбільша єврейська громада в районі – 350 осіб. Багато з них 
встигли евакуюватися з початком війни, а на багатьох чекала мученицька 
смерть. Того страшного лютневого дня у лісі за сирзаводом було знищено 
111 мешканців райцентру, з них – 36 дітей і 42 – людей похилого віку. 
Пам’ять про них береже братська могила. 

Короп було визволено 4 вересня 1943 року частинами 322-ї 
стрілецької дивізії під командуванням полковника П. Лащенка. 

1306 жителів Коропа проливали свою кров на фронтах, з них 1268 за 
бойові подвиги представлені до урядових нагород. Серед них: К.Л. Шкляр 
– ордени Червоного прапора і Слави 3-го ступеня, бойові медалі; 
С.І. Литвиненко – ордени Слави 2-го і 3-го ступенів, медалі; І.Я. Овдієнко 
– ордени Олександра Невського і Великої Вітчизняної війни 1-го і 2-го 
ступенів; В.М. Черниш – два ордени Слави 3-го ступеня, три медалі «За 
відвагу», медалі «За взяття Праги», «За взяття Берліна».  

На фронтах Великої Вітчизняної війни полягли 470 мешканців 
селища. Символом пам’яті про них став меморіал «Скорботна мати», 
зведений вдячними земляками. 

Відразу ж після звільнення в селищі розгорнулась відбудова 
зруйнованого господарства. Запрацювали електростанція, МТС, 
крохмальний завод, кравецька артіль, промкомбінат, столярна майстерня, 
колгосп імені Сталіна, який у 1949 році увійшов до колгоспу сусіднього 
села Риботин як бригада. 

У травні 1944 року відновила свій випуск районна газета під назвою 
«Радянська Коропщина», з квітня 1965 року – «Нові горизонти». 

У 1963 році була проведена адміністративно-територіальна реформа, 
за якою, зокрема, укрупнювались райони, і Коропський  та Понорницький 
райони ліквідували. У 1965 році Коропський район поновили, і до нього 
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увійшла більша частина населених пунктів колишнього Понорницького 
району. 

У післявоєнний період у різні роки Коропську селищну раду 
очолювали: М. Соломко (був головою і до війни), К. Тищенко, 
М.Н. Кошовий, О.Ф. Приходько, Д.О. Сосіпатров, П.І. Дяков, В.І. Хоменко, 
Б.Г. Шут, П.М. Мацак, В.М. Редько, М.В. Кузуб. А з 1990 року незмінним 
мером Коропа є М.В. Белан. 

 

 

 
Свого розквіту Короп досяг 

у шістдесятих – вісімдесятих роках 
ХХ століття. Нарощувалось вироб-
ництво продукції на його 
підприємствах: льонозаводі (до 
1962 року – коноплезавод), рай-
побуткомбінаті, комбікормозаводі 
(зведеному у 1972 році), між-
колгоспбуді, цегельному заводі, 
райсільгосптехніці, друкарні, 
заводі продтоварів, харчо-
комбінаті, сирзаводі (побудований 
у 1952 році). Так, у 1971 році 

підприємствами Коропа було вироблено продукції на 7,2 мільйона 
карбованців, а у 1981 році – на 49,7 мільйона (у тодішніх цінах!). Були 
побудовані нові приміщення середньої школи та районної лікарні. 
Працювали дві школи – середня та неповна середня. Середня школа 
славилась гуртком юних ракетомоделістів, яким керував учитель Іван 
Денисович Синьогуб. У цій школі викладали: російську мову та літературу 
– заслужена вчителька УРСР Марія Сергіївна Коток (нині покійна) та 
відмінник народної освіти, учитель географії Мирон Дмитрович Білоус.  

У цей період було побудоване нове двоповерхове приміщення 
дитячого садка, чотириповерхове адмінприміщення у центрі Коропа, 

Красна школа, педколектив, 40-і роки ХХ ст. 
 

Вулиця Леніна (нині Вознесенська), 60-ті Центральна площа Коропа, 60-ті роки 
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двоповерхова споруда управління сільського господарства (тепер 
розміщені селищна рада, управління пенсійного фонду), сучасний 
триповерховий готель «Космос», приміщення банку «Україна», ресторан 
«Десна», «Універмаг», нові магазини. 

Широкого розмаху набуло індивідуальне будівництво. У Коропі 
з’явилися нові вулиці: Дружби, Механізації, Робітнича, Молодіжна, 
Вишнева, Аграрна, Гагаріна, Маршала Руденка, Миру, Архітектурна, Нова 
і багато інших – цілі мікрорайони, які забудували переважно молоді сім’ї, 
вихідці з навколишніх сіл. 

Ефективний період у розвитку Коропа припадає на час, коли 
виконавчу владу у Коропському районі очолював Петро Савич (кінець          
80-х – 90-ті роки минулого століття). Тоді до райцентру прийшла 
цивілізація. Цьому сприяв і прихід на посаду районного архітектора 
талановитої людини Михайла Півня. 

У 1989 – 1993 роках за рахунок коштів сільськогосподарських та 
промислових підприємств району від станції Алтинівка до Коропа було 
прокладено залізничну колію відстанню 23 кілометри і відкрито 
залізничну станцію «Короп» (пасажирську і вантажну).  

У 1989 – 1991 роках у Коропі побудовано сучасний ринок з критим 
павільйоном. Передано в експлуатацію торговий центр «Універсам». 
Відкрився новий кінотеатр «Жовтень» на 700 місць (зараз клуб-кінотеатр 
«Мегаполіс»). У 1988 – 1989 роках була розширена мережа каналізації по 
селищу та побудовані очисні споруди. Став до ладу красень 
спорткомплекс «Аполлон» із сучасними майданчиками й тенісним кортом 
(відкрито у 1993 році). У 1997 році дітей Коропа запросив до ошатних 
сучасних аудиторій новий чотириповерховий корпус середньої школи, яка 
отримала ім’я Т.Г. Шевченка. Тоді ж до неї була приєднана неповна 
середня школа, або, як коропці звикли казати, Красна (була побудована 
з червоної цегли). По вулиці Кибальчича почали зводити п’ятиповерхівки, 
вулиці й провулки покривати асфальтом, ремонтувати дороги.  

На межі 80 – 90-х років розпочалась газифікація селища. 
Підприємство «Коропгаз», яке займалося постачанням скрапленого газу, 
включилося в будівництво газових мереж та забезпечення населення 
району природним газом. Велика увага приділялась і приділяється нині 
благоустрою. Щотижня працівниками підприємств, установ, організацій, 
а також мешканцями проводиться прибирання центру і вулиць. Сквери, 
парки, квіти зробили містечко красивим, затишним, привабливим для його 
жителів і гостей. 

Велику допомогу в розбудові Коропа надали земляки – столичні 
високопосадовці Михайло Григорович і Микола Григорович Перепаді, 
заступник голови Держкомпостачу СРСР Олексій Петрович Лукаш. 

У ХХІ століття  Короп увійшов справді європейським містечком. 
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Короп сучасний 
 

Над Коропом, як і над всією Україною, прошумували вітри 
перебудов, реформ, переходу до нової суспільно-політичної формації. 

Багато що ці вітри змели з лиця селища, 
але багато чого народилося й нового. 
Звичайно ж, є втрати, але є й надбання. 
А головне – змінюються люди, їх менталь-
ність. 

На місце державних підприємств 
прийшов приватний бізнес. Організував 
власну меблеву корпорацію під назвою 
«Проун» Михайло Півень. Вироблювані 

нею меблі, м’які та корпусні, для 
дому та офісів,  мають збут по всій 
Україні. Зокрема, відкрито меблеві 
салони в Чернігові, Києві. 

Газифікація Коропа та району 
спонукала у 1995 році до організації 
потужного підприємства ТОВ 
«Газбудсервіс» (директор Микола 
Мисник). Спочатку підприємство 
прокладало газопроводи по Коропсь-
кому району, згодом почало 

займатись ізоляцією труб для газопроводів 
(постачались як на потреби району, так і 
області, і всієї України). Серед продукції 
«Газбудсервісу» також ковані вироби з металу, 
вироби з бетону, полімерна плівка. 

Олександр Нерета створив мережу 
автозаправок, повернувшись до Коропа з 
військової служби, реанімував добите, як 
кажуть, «до ручки» автопідприємство і 
організував мережу автоперевезень, яку 
вважають однією з кращих в області. 

Одним з найстаріших підприємств 
молочної галузі Чернігівської області є ДП 
«Коропський сирзавод» (керівник – заслужений 
працівник промисловості України Віктор 

Шкурко). На підприємстві пройшло кілька реконструкцій, встановлено 
новітнє закордонне обладнання. Внаслідок цього Коропський сирзавод є 
сучасним високорозвиненим підприємством, здатним переробити 25 тисяч 
тонн молока на рік, виробити 800 тонн твердих сирів, 200 тонн масла. 

Сучасні п’ятиповерхівки 

Будинок Богданів (РЦДТ) 

Капличка святої Мотрони 
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Завод є володарем золотої медалі 
загальнонаціонального конкурсу «Вища 
проба» та срібної медалі від 
Національної асоціації молочників 
України. 

Постійно нарощує виробництво 
спеціалізоване лісогосподарське 
підприємство «Агроліс-госп» (директор 
Віктор Мальцев). Підприємство 
опікується лісовими масивами площею 
11 048 гектарів. У Коропі працюють 

столярний цех, пилорама. Вироблена продукція реалізовується як в 
Україні, так і йде на експорт у 
Вірменію, Китай, Австрію, 
Туреччину, Італію, Ліван. 

Модернізовано Коропський 
хлібозавод, встановлено піч по 
виробництву подового хліба. 
Підприємство випускає екологічно 
чисту продукцію без хімічних 
добавок. 

У 2006 році Микола Мисник 
заснував фермерське господарство 
«Золотий пармен». На окраїні 
Коропа (з боку виїзду на автодорогу 

Київ – Москва) на площі 60 гектарів 
заплодоносив яблуневий сад – перший 
сад, висаджений в останні десятиліття 
на півночі України. «Золотий пармен» 
займається також переробкою 
вирощеної продукції (яблучний сік, 
гречка). Сотні коропців займаються 
малим бізнесом у сфері виробництва, 
торгівлі та послуг. 

Оглядаючись на минуле 
двадцятиліття, можна з впевненістю 
сказати, що більшість мешканців 

райцентру дає собі раду: зводяться нові сучасні будинки з усіма 
зручностями; усі вулиці, навіть найменші провулки, газифіковано; у 
дворах гуде техніка – вантажівки, трактори, комбайни, пилорами. Одні 
столярують, інші виготовляють євровікна, а хтось рихтує автівки… 
Приватною сферою послуг мешканці селища нині забезпечені в повному 
обсязі. Головне, що люди вже не бояться заводити власну справу, а, отже, 

Ринок 

Скорботна матір 

Спорткомплекс Аполлон 
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створюються робочі місця. І, мабуть, цю ініціативність і слід вважати 
визначником європейськості Коропа.  Містечко повертає собі добру славу 
одного із торговельно-ремісничих центрів Чернігівщини. Зокрема, 
розвивається кравецьке, меблеве виробництво, дехто займається екзотикою 
– вирощує перепелів, гриби тощо. 

Розбудова райцентру 
постійно перебуває в полі зору 
як районної, так і селищної 
влади (селищний голова 
Микола Белан). «Стратегією 
економічного розвитку 
Коропського району та селища 
Короп до 2018 року» визначені 
такі пріоритети: залучення 
інвестицій, розвиток малого 
і середнього підприємництва, 
розвиток туристичної галузі. У 
«Стратегії…» записано: «У 
2018 році район – це: 

інвестиційно-приваблива територія зі сприятливою інфраструктурою та 
високим рівнем благоустрою; екологічно-чистий район з розвинутою 
туристичною галуззю та багатими народними традиціями і промислами». 

Прикладом злагодженої роботи влади і населення можна назвати 
капітальний ремонт головного (триповерхового) корпусу центральної 
районної лікарні. У ремонті були задіяні як кошти з державного бюджету, 

так і кошти та робоча сила 
місцевих підприємств.  

Немало проблем 
Коропа та його мешканців 
вдається вирішити при 
допомозі членів 
Чернігівського земляцтва в 
Києві, Коропське відділення 
якого очолює атюшівець 
Анатолій Карацюба. Короп-
ська селищна рада бере 
участь у конкурсах проектів 
та програм розвитку 
місцевого самоврядування. І 

виграє! Прикладом може бути отримання коштів на капітальний ремонт 
приміщення під школу мистецтв (колишня Красна школа). 

На жаль, не всі уродженці Коропа, насамперед молодь (цьому 
є об’єктивні причини), пов’язують свою долю із рідним містечком (навіть 

Універсам 

Сучасна забудова Коропа 
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зараз, майже через століття з часу зміни статусу Коропа, його мешканці 
затято не хочуть називати свою малу батьківщину селищем). Головною 
проблемою Коропа сучасного є недостатність робочих місць та невисока 
заробітна плата як у бюджетній сфері, так і в приватному секторі. А тому 
кількість населення райцентру потроху, але зменшується. 

Уже кілька десятиліть вона балансує на межі п’яти з половиною 
тисяч. З року в рік зменшується й кількість учнів у середній школі 
(директор – відмінник освіти України, лауреат обласної премії імені Софії 
Русової Іван Головешко). Якщо у 1997 – 1998 навчальному році їх було 
978, то у 2011 – 2012 – 558… Але є надія, що Короп не змаліє – у дитячому 
садочку нині відкриваються нові групи. 

Ті, хто залишається в Коропі, люблять його палко й незрадливо. Та й 
не можна його не любити, ним захоплюються навіть закордонні гості, 
цілком справедливо називаючи європейським містом. По - перше, коропці 
вважають за честь підтримувати на вулицях майже ідеальну чистоту – 
і роблять це всією громадою. Весною, влітку і восени центр Коропа 
потопає в духмяних заметілях тюльпанів, півоній, троянд, сальвій, калл… 
Здається, ніби ти перебуваєш у раю. А парк імені Кибальчича дзвенить 
радісними дитячими голосами. Тут керівник «Газбудсервісу» Микола 
Мисник обладнав чудовий дитячий майданчик. По - друге, забудова 
(особливо центру, але й окраїн теж) витримана в одному, притаманному 
лише Коропу, стилі. Приватні забудовники, власники магазинів, 
підприємств при виконанні будівельних робіт неухильно його дотри-
муються. Парки, сквери, каштанова й липова алеї зачаровують затишком 
і красою. Недалеко ягідний і грибний ліс, тиха Карпівка з жаб’ячими 
хорами, гаї й переліски із солов’їними трелями, неозорі луги з чистими 
рибними озерами, а за кілька кілометрів – красуня Десна… Ці чудові 
краєвиди приваблюють до себе художників. Вже кілька років поспіль 
у Коропі та навколишніх селах організовує пленери народний художник 
України Віктор Ковтун (народився в Мезині Коропського району). 

Тут необхідно сказати ще й про особливий коропський дух – дух 
потомственних городян. Старші з них (корінні коропці) неабияк пишаються 
своїм «городом» і затято відстоюють його перед «наволоками» (переважно 
вихідцями з навколишніх сіл). Ще у вісімдесятих роках минулого століття 
жителі окраїн казали один одному: «Піду в город», тобто – в центр. Хоча 
корінних мешканців у Коропі залишається менше й менше. Урбанізація… 

Усім цим (і ще багато чим) Короп приваблює до себе. Поступово він 
дійсно стає об’єктом туризму. Цьому неабияк сприяє створений у 2011 
році (на виконання «Стратегії…») інформаційно-туристичний центр 
«Космос» (директор В. Шут) та розроблений пакет рекламної туристичної 
продукції. Туристичні маршрути «Золоте кільце Коропщини» (одно-
денний), «Перлини Коропщини» (одноденний), «Історичними стежками 
Чернігівщини» (триденний), «В гості до Калачихи» (автобусний тур 
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вихідного дня на Коропський Миколаївський ярмарок), «Древності 
Сіверщини» (одноденний) розкривають мандрівникові древній і сучасний 
Короп, його пам’ятки: Іллінську церкву-фортецю; Вознесенський та 
Успенський (де зберігаються мощі святого Феофана) храми; музеї – 
регіональний історико-археологічний та меморіальний Миколи 
Кибальчича. Миколаївський ярмарок (проводиться в останню суботу 
липня) розкриває самобутню душу Коропщини, захоплює етнографічним 
наповненням та театралізацією. Тут на гостей чекають незабутні зустрічі 
з відомими на всю Україну народними майстрами соломоплетіння Василем 
та Інною Перепадями, з полотнами талановитих коропських художників 
Василя Макієнка (на жаль, уже покійного), Анатолія Сарапіна, Віктора 
Васількова, Володимира Коваленка (художника-іконописця). Зачаровують 
роботи юних умільців з центру дитячої творчості. Сучасні заклади 
харчування бари-кафе «Срібний глобус», «Божий дар» та «Золота рибка» 
задовольняють смаки найвибагливіших гурманів. Обслуговуються в них 
і туристичні групи. 

ІТЦ «Космос» активно співпрацює з туристичними фірмами, 
екскурсоводами, Мезинським національним природним парком, закладами 
розміщення, харчування, транспортними компаніями, власниками садиб 
зеленого туризму, державними і комерційними організаціями. Тут 
зроблено сучасний якісний ремонт, номери обладнані всіма зручностями. 
Пропонуються номери економ-класу, двомісні та тримісні підвищеної 
комфортності, напів-люкс, люкс. 

Не пасе задніх медична галузь району. До Коропа їдуть, образно 
кажучи, за здоров’ям з усієї округи, навіть з інших областей. Тут за 
допомогою сучасного приладу лапароскопа, придбаного на кошти 
мешканців району, роблять операції на органах кишково-травного тракту 
з мінімальним втручанням в організм людини. За вагомий внесок 
у збереження здоров’я дітей орденом княгині Ольги ІІІ ступеня 
нагороджено районного педіатра Ганну Охріменко (нині на пенсії). 

Проблемами неблагополучних сімей, сиріт, молоді як селища Короп, 
так і всього району займається спеціальна структура – РЦСССДМ 
(районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді).  

Коропські тренери виховали відомих українських спортсменів: 
чемпіонку України з легкої атлетики серед юніорів Олесю Мельник 
(перший тренер Володимир Лучко) і багаторазового чемпіона світу з 
кікбоксингу, заслуженого майстра спорту України Сергія Лисюка (перший 
тренер Олексій Суровець). 

Спортивна зірка – чемпіонка Чернігівської області (2012 рік) з 
легкоатлетичного кросу та з бігу на 600 метрів серед дівчаток 1999 року 
народження й молодших – Іванна Редько підростає у тренера Володимира 
Лучка. Тренер Олег Сагань виховав талановитих футболістів Олексія 
Єрошенка і Олексія Осипенка. Коропська дитяча футбольна команда (2001 
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року народження і молодші) зайняла перше місце в обласних змаганнях 
«Хто ти, майбутній Олімпієць?» у 2012 році (тренер Олег Сагань). 

Ми пишаємось нашими мистецькими талантами: народний 
аматорський хоровий колектив «Калиновий цвіт» та народний духовий 
оркестр, що працюють при районному будинку культури, знані далеко за 
межами Чернігівщини. Дуже популярні у глядачів: комік-студія «Чорне 
і біле» – єдина така в області – та поп-група «Три С» (районний будинок 
культури). 

Коропська школа мистецтв, крім гри на музичних інструментах, 
навчає дітей живопису, хореографії, вокалу. Нові класи відкрито 
у капітально відремонтованому приміщенні колишньої неповної середньої 
школи. У школі викладає заслужений працівник культури України Ольга 
Шумейко, яка виховала не одне покоління юних соловейків. Учні школи 
зазвичай є переможцями обласних конкурсів і фестивалів у різних жанрах. 

Ефективно працює позашкільна освіта. Районний центр дитячої 
творчості організовує в населених пунктах роботу понад тисячі гуртків 
різного спрямування. Діти, що в них навчаються, традиційно посідають 
призові місця в різних обласних конкурсах. А студія раннього естетичного 
виховання «Малятко» є взірцем роботи з дошкільнятами. В РЦДТ керує 
гуртком художньої кераміки член Національної спілки майстрів народного 
мистецтва України Оксана Цупко.  

При центральній бібліотеці з 2002 року діє районний творчий клуб 
«Первоцвіти Коропщини», який об’єднує поетів, прозаїків, краєзнавців, 
художників, фотохудожників, рукомесників. За час його існування видано 
три альманахи: «Коропщина літературна», «Сіверяночка», «Придеснянські 
джерела» та дев’ятнадцять авторських книг. Члени клубу є ініціаторами 
заснування районної літературно-мистецької премії імені поета-земляка 
Василя Нікітіна. Її лауреатами уже стали: поети Т. Висоцька і В. Кирилюк, 
прозаїки М. Білоус і Л. Прохоренко, краєзнавці С. Токарєв і В. Михайленко. 

Демократичні перетворення в Україні спонукали заснування другої 
районної газети під назвою «Коропщина» (редактор Олена Шевченко), на 
сторінках якої велика увага приділяється минулому й сьогоденню нашого 
району, його людям. З 2012 року почала виходити кольоровим друком 
районка «Нові горизонти» (редактор Людмила Ковальчук). 

Головним надбанням Коропа за всі часи його існування, звичайно, ж 
є його люди, без яких не було  б ні його давньої слави, ні сьогоднішнього 
устремління в майбутнє.  

Якщо підсумувати розповідь про Короп сучасний, то можна сказати, 
що він живе, долає труднощі і йде вперед. 

 
 
 
 



32 

Святині Коропа 
 
Тепер уже трохи призабулась, а в ХХ столітті широко побутувала 

відома коропська приповідка, яка була своєрідною рекламою містечка: 
«Город Короп, сім церков (казали «церквей»), Плавучий міст і баба 
Калашиха». 

Про Плавучий міст ми вже говорили, з бабою Калашихою ще 
зустрінемось, а зараз – про коропські храми, адже у ХІХ – на початку ХХ 
століття місто на Чернігівщині мало славу церковного. Дев’ять 
православних храмів скликали своїми дзвонами вірян на службу Божу. А 
парафій і справді було сім. 

Відразу слід зауважити, що більшість Коропських храмів спершу була 
дерев’яною. І храми наші значно давніші, ніж прийнято нині вважати, 
користуючись церковними записами ХІХ століття. Так, у «Географическо-
статистическом словаре Российской империи», 1865 року видання, записано, 
що у 1774 році у місті Короп було дев’ять церков, а в 1862 році – сім, чотири 
з них – дерев’яні (дві, мабуть, зруйнував час). Чи не тоді народилась 
знаменита приповідка? Цікаво дізнатися і про кількість парафіян Коропських 
храмів. За «Историко-статистическим описанием Черниговской епархии» 
(кн. 5): у 1770 р. у Коропі – 3228 парафіян, у 1790 р. – 4285; у 1810 р. – 4643; 
у 1830 р. – 4764; у 1850 р. – 4860; у 1860 р. – 4950. 

Першою в Коропі була 
побудована Іллінська церква 
(кінець XVІI – початок XVIІІ 
століття). М. Цапенко припус-
кає, що її найдревніша частина 
відноситься до XV – XVI століть. 
Вона зведена на західних 
підступах до дитинця міста-
фортеці Коропа і була в місті 
першою мурованою спорудою. 
Цікава вона тим, що є єдиною на 
Лівобережжі України церквою-

фортецею. До речі, в церковних записах вона не значиться, а її архітектура 
дає підстави стверджувати про оборонне призначення споруди. Основою її 
є невелика баштоподібна однобанна будівля з товщиною стін до двох 
метрів і шириною зали менше п’яти метрів. До цієї башти з південного 
боку пізніше була прибудована одноповерхова споруда, що мала два 
входи. Тут був вівтар преподобного Сергія Радонезького та Єфросинії 
Половецької. Отже, напрошується висновок, що спочатку Іллінська церква 
виконувала оборонні функції, а згодом – культові. А можливо, обидві 
одночасно. Церква-фортеця, хоч і в руїнах, збереглася до наших днів. На 
жаль, спроби її реставрації в кінці ХХ – на початку ХХІ століття були 

Іллінська церква-фортеця (руїни) 
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призупинені. Тепер у ній службу Божу відправляють віряни УПЦ 
Київського Патріархату. 

Соборний храм Коропа – Троїцька церква – вперше згадується в 
джерелах 1633 роком (ця дата знову наштовхує на роздуми про час 
заснування Коропа). 1716 року в місті звели велику й високу п’ятидільну 
споруду, яку освятили як Троїцьку церкву. З часом вона зазнала руйнації 
і на тому ж місці у 1853 році заново побудували дерев’яну Троїцьку церкву 
на мурованому фундаменті. Вона мала два бокові вівтарі: на честь Божої 
Матері та святого Миколая Чудотворця, також цінні: дві великі стародавні 
ікони, на кожній з яких зображено по три апостоли; гарний іконостас. За 
записом 1732 року священиками Троїцького собору були Іван Яковлєв та 
Іван Головачевський (батько художника Кирила Головачевського). Собору 
належало сім лавок. Його закрили у 1929 році і потім розібрали у 1930-х 
роках. 

Церква Вознесіння Господнього в одному з актів згадується 1746  
роком. Певно, вона була дерев’яною, побудована значно раніше 
і зруйнувалася. Тому громадою міста було вирішено звести нову будівлю 
цієї церкви, вже муровану. Вона була споруджена в основному коштом 

отамана генеральної артилерії Петра 
Юркевича, а також на пожертви 
парафіян. 

Храм освятили у 1764 році. Його 
архітектором вважається Максим Мосці-
панов. Це баштоподібна тетраконхового 
типу споруда, яка відрізняється від 
подібних тим, що має восьмибічний 
підбанник. 

За переписом 1767 року при храмі 
були школа й шпиталь, три лавки і двір 
на базарній площі. Для Вознесенської 
церкви був відлитий майстром Іваном 
Горлякевичем дзвін з рельєфними напи-
сами й орнаментами. 

У церкві правили службу Божу 
священики, імена яких дійшли до наших 

днів. Любили й шанували мешканці Коропа протоієрея Євмена 
Якубовського – брата єпископа Тихона Суздальського. В цій церкві 
починав духовну кар’єру Маркел Іваницький (родич Миколи Кибальчича 
по матері). У церковних записах збереглося ім’я священика Тимофія 
Іванова. Багато жителів Коропа ще й зараз пам’ятають архімандрита 
Ювеналія (святий Феофан Рихлівський). Отець Миколай (Якубенко) 
власними руками відбудовував Вознесенську церкву після Великої 
Вітчизняної війни (її закрили у 1930-х роках, а богослужіння відновилося 

Вознесенська церква 
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в 1947 році) і багато років був її настоятелем. Після нього священиком був 
Іван Михай. Поважають і щиро люблять у Коропі теперішнього настоятеля 
архімандрита Миколая (Путрю). 

Вознесенська церква зараз є діючою. В її інтер’єрі частково зберігся 
гарний, фахово зроблений настінний живопис XVIІІ століття. У другій 
половині ХХ століття іконостас церкви розписував відомий на Коропщині 
художник Анатолій Сарапін. 

У центрі Коропа, на тому місці, де зараз 
височіє меморіал «Скорботна мати», у 1790 році 
була зведена мурована Преображенська (Спаська) 
церква, що в записах 1743 року згадується як 
дерев’яна. Вона мала вівтар Різдва Богородиці. З її 
сорокап’ятиметрової дзвіниці було видно 
Алтинівську залізничну станцію. Серед священиків 
Спаської церкви відомі Захарія Максимович і Іоанн 
Костянтинович (середина XVIІІ століття), Микита 
Рахинський (ХІХ століття). 

У Спаському храмі проводилось богослужіння 
у роки Великої Вітчизняної війни. У 1943 році 
у баню церкви вцілила бомба і вона обгоріла 
в середині. У 1947 – 1948 роках вона була розібрана, 

і цеглу з неї  використали на будівництво маслозаводу в Коропі. 
У всій своїй красі 

зустрічає в наші дні віруючих 
Успенська церква. Краєзна-
вець В. Куриленко, спираючись 
на «Черниговские епархиаль-
ные ведомости», датує її 1716 
роком. Перебудована (знову ж 
таки дерев’яною) була у 1767 
році. Як мурований храм 
церква Успіння Богородиці 
датується 1894 роком. Зведена 
вона на кошти коропських 
міщан Євдокима та Макара 

Стовпцових за заповітом їхнього батька Антипа Стовпцова. Мала боковий 
вівтар святого великомученика Георгія. Священиком цієї церкви був 
батько Миколи Кибальчича Іван Йосипович. 

У 1901 році в храмі зроблено професійний розпис олією. Бого-
служіння тут заборонили у тридцятих роках ХХ століття. В приміщенні 
розташовувались крупорушка, млин, пилорама, склад, електростанція. 
У 1993 році була завершена реконструкція Успенської церкви і в її 
приміщенні був відкритий регіональний історико-археологічний музей. 

Преображенська 
(Спаська) церква 

Успенська церква 
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А 1997 року храм був повернутий у лоно православної церкви завдяки 
тодішньому голові Коропської райдержадміністрації Петру Савичу. У цій 
церкві зберігаються мощі святого Феофана Рихлівського, є цінними: ікона 
Миколая Угодника із Рихлівського монастиря (копія чудотворної); 
старовинна ікона матері Божої Дубовицької; храмова ікона чудового 
письма Успіння Божої Матері. 

Трибанна дерев’яна Покровська церква побудована у 1799-му році 
(за іншими даними – у 1770-му). Вона стояла на тому місці, де сходяться 
теперішні вулиці Кибальчича і Прорізна, по дорозі до Плавучого мосту. Як 
і більшість Коропських храмів, ця церква не збереглася. Її зруйнували 
у тридцятих роках ХХ століття. 

Свідчення про Михайлівську церкву 
знаходимо в церковному перепису 1767 року. 
Швидше за все,  цю церкву зруйнував час чи 
пожежа, і 1777 року по Риботинському шляху 
(тепер вулиця Шевченка) спорудили нову 
дерев’яну Михайлівську церкву. Вона згоріла 
і в 1831 році на тому місці звели мурований 
храм. 

Справа в кіоті храму зберігалась 
чудотворна ікона Святителя Миколая, яка 
у 1848 році була принесена з Рихлівського 
монастиря і врятувала мешканців Коропа від 
холери. У 1931 році міцна й красива Михай-
лівська церква була зруйнована й ікону 
переховували мешканці Коропа. У роки 

Великої Вітчизняної війни вона була принесена до Феодосіївської церкви, 
а у 1947 році – забрана невідомими людьми. І вже в післявоєнний час 
у Вознесенській церкві зберігалась її копія, яка зараз перенесена до 
Успенської церкви. 

Приваблювала зір гарна висока дзвіниця, споруджена поруч 
з Михайлівської церквою. Очевидці згадують про її величний дзвін, вагою 
понад 32 пуди. Його густий голос котився далеко округою. 

Дерев’яна Воздвиженська церква теж не збереглася до наших днів. 
Вона була зведена на пагорбі біля Плавучого мосту у 1797 році. Мала 
вівтар Хрещення Господнього. Зруйнована в тридцяті роки ХХ століття.  

Четвертою церквою, споруда якої збереглася до наших днів, 
є Феодосіївська. Її збудували у псевдоросійському стилі у вісімдесятих 
роках ХІХ століття поруч з Троїцькою церквою (деякі джерела зазначають, 
що тут коропці мали замолювати гріх царевбивства Кибальчича). 
У тридцятих роках ХХ століття її закрили, а згодом зняли бані 
і переробили під кінотеатр. Зараз там розміщується регіональний історико-

Покровська церква 
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археологічний музей, де можна побачити макети всіх коропських храмів 
(спонсорував виготовлення підприємець Микола Мисник). 

У 2011 році біля Плавучого мосту було освячено капличку Святої 
Мотрони, споруджену на кошти мецената Олександра Лантуха. 

 
Миколаївський ярмарок у Коропі 

 
Лунко вдарила гармата, засурмили сурми, сколихнулось людське 

море в захопленому чеканні… 
…Щороку щедрий липень дарує на своєму завершальному прузі 

мешканцям Коропщини, ближнім і дальнім гостям ні з чим незрівнянне 
свято.  Його чекають усі й готуються заздалегідь.  Назва ж йому –  
Миколаївський ярмарок. Дійство урочисте, святкове, веселе, а загалом – 

піднесене й хвилююче, яке запам’ято-
вується надовго. Бо разом із суто 
ярмарковим аспектом поєднало в собі 
й день міста (як патріотично називаємо 
ми своє селище). Ні, навіть набагато 
більше – день усіх населених пунктів 
району. А якщо подивитися ширше, то 
це і свято всіх земляків, які радо поспі-
шають на зустріч зі своєю малою 
батьківщиною, з дорогими серцю 
людьми. 

Започаткували його в нашому 
районі (вірніше, відродили традицію 
ярмаркування, бо в ХVІІ – ХІХ століт-
тях Короп був відомим ярмарковим 
містом) у 2001 році з ініціативи 
тодішнього голови райдержадміністра-
ції Михайла Півня. Чому саме в кінці 

липня й чому ярмарок Миколаївський? – дивуються іноді. Цьому є 
пояснення, яке сягає подій, що відбувалися в нашому містечку в першій 
половині ХІХ століття. 

Далекого 1848 року страшна пошесть холери косила коропців день 
при дні, вимирали цілі сім’ї. Й тоді з 
Рихлівського Свято-Миколаївського 
монастиря, що розташований за 
п’ятнадцять кілометрів від Коропа, 
принесли чудотворну ікону Святителя 
Миколая. За містом її зустрічали всі 
мешканці, хто міг ходити, принесли до 
Михайлівського храму, а другого дня 

Миколаївський ярмарок у Коропі 

Миколаївський ярмарок  
у Коропі 



37 

пройшли з нею хресною ходою навколо Коропа, і страшна хвороба 
відступила. З того часу коропці щороку 29 липня відзначають Миколаїв 
день і здійснюють хресну ходу з іконою вулицями містечка. Цьому дню й 
приурочують нині ярмарок. 

…«Многая літа!» – злітає над Коропом. Так молитовно бажають 
багато-тисячному ярмаркуючому люду, рідному містечку настоятель 
Свято-Успенсько-го храму архімандрит Мико-лай (Путря), ієрей 
Володимир та весь церковний причет разом з хористами. Освячення 
ярмарку – теж традиція. 

Як зазвичай, дійство відкриває селищний голова, незмінний Микола 
Белан. Представники районної влади, шановні гості не скупляться на щирі 
схвильовані слова з нагоди свята, з нагоди зустрічі. Це день, коли ніхто 
нікого не критикує, коли добро оволодіває серцями й щедро передається 
від людини до людини, немов ланцюгова реакція. 

Завжди на ярмарок приїжджають і з Чернігівського земляцтва, що 
в столиці. Зустрічі з місцевими керівниками, неформальні перемовини 
часто виливаються в суттєву допомогу коропських киян своєму району. 

Та всі нетерпляче чекають: коли ж стрельне гармата, привезена із 
самої козацької столиці Батурина. Отоді й починається… На ярмаркову 
площу ступає сама історія. Розгорнуте театралізоване дійство – хода-парад 
територіальних громад, підприємств та організацій триває не менше 
години. Немилосердно пражить сонце (чомусь щоразу природа 
благословляє наш ярмарок ясним сонечком, навіть спекою), але ніхто й не 
думає покидати місце подій. 

Захопленню немає меж. Бо де ж ви ще побачите самого гетьмана 
Дем’яна Многогрішного, який народився в Коропі, славних сотників 
Коропської сотні й не менш славну бабу Калашиху – місцеву знаменитість, 
яка своїм дошкульним язичком пережила два століття й нині веселить 
людей… Тут вам і велична Катерина ІІ, що 1787 року гостювала 
у Вишеньках, в палаці, збудованому Рум’янцевим-Задунайським на її честь 
у формі літери Е (Екатерина), – до речі, більша частина палацу збереглась. 
Ярмаркують і поважні пан та пані Дулицькі – нехаївські заводчики. Йдуть 
у барвистій колоні задесенські човнярі й дужники, гончарі й бондарі, 
риботинські рибалки, карильські цибуляники… Й кінця не видно тій 
колоні. Розігруються веселі сценки, звучать пісні, наярюють на народних 
інструментах музики, ось уже пішли в танок сохачани, взуті в личаки… 
А там – ДП «Коропський сирзавод» рекламує найсмачніші сири, 
а хлібопекарі несуть отакезенного  батона та бублики, мов колеса… Їх 
наздоганяють залізничники на дрезині, а райавтодорівці, перевдягнені 
в тих, що з ріжками, грішника підсмажують в асфальтовому котлі… 

Ну й справді – нічого не розбереш… А заразом – чудово! Чудово, 
тому що весело й тому, що змістовно. Що розкриває цей, як ми кажемо, 
парад громад і сьогодення наше, й історію. А вона дуже багата і, як 
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і кожній людині на землі, де б вона не народилась, надзвичайно дорога 
нам. Де ще ви побачите цей самобутній дух Коропщини?! 

Ми пишаємось нашим Коропом – славним козацьким містом (яке 
урядовим документом віднесене до історичних місць України, центром 
Коропської сотні Ніжинського полку, де зосереджувалось озброєння 
козацьких військ Гетьманщини). Лише у нас є єдина на Лівобережжі 
України Іллінська церква-фортеця. У нас народився Микола Кибальчич, за 
яким весь науковий світ визнав першість в ідеї здійснення космічних 
польотів. Багаті експозиції Коропських музеїв – історико-археологічного 
та меморіального М. Кибальчича – повідають вам безліч цікавого 
й цінного про наш чудовий край. Паломники поспішають до Успенської 
церкви, аби поклонитися мощам святого Феофана. 

Завітавши на Коропщину, ви дізнаєтесь, що лише в Мезині 
знаходиться одна з двох, відкритих у Європі (друга у Франції), стоянок 
первісної людини такого значення. Що лише в Мезині працює (створений 
краєзнавцем- подвижником Василем Куриленком) єдиний в Україні 
сільський археологічний музей, де зібрано близько сорока тисяч 
експонатів. Що в нашому районі розташована перлина Сіверського краю 
Рихлівський Свято- Миколаївський монастир, який нині відроджується і є 
діючим. Що побіля нього розташована найвища географічна точка 
Чернігівщини. 

Та у нас – що не населений пункт, то – історичний раритет. Хіба не 
цікаво побувати, приміром, на залишках древнього міста Радичева чи 
фортеці Растовець (тепер с. Розльоти), або на могилі-кораблі Віри 
Богданівської- Попової, що в Шабалинові? Помандрувати Мезинським 
Національним парком, пройнятися цілющою аурою Рихлівської дачі, 
скупатися в найкрасивішому на Чернігівщині озері? А нічне багаття під 
високими зорями на березі чарівної Десни, з рибальською юшкою, 
нескінченними розмовами й піснями?.. 

Все це і багато іншого, ви побачите, почуєте, посмакуєте, якщо 
завітаєте чудової липневої пори на Коропщину. А зараз повернімося на 
ярмарок. Тут уже щедро запахло димком. У куренях варяться кулеші, 
смажаться гречаники, запаморочують уяву шашлики, а вареників, 
вареників… А з 2011 року ще й захоплюючий фестиваль-конкурс рибних 
страв «Як у Коропі коропа їли» проводиться. Ото насмаковуються люди! 

Курені – то особлива прикмета нашого ярмарку. Кожна громада, 
кожне підприємство й організація облаштовує їх на свій лад, але стилізує 
під притаманні саме цій місцевості особливості. Тому тут можна побачити 
українські світлиці, вбрані розмаїттям вишивок, працюючі ткацькі 
верстати і прядки. На Вербівському обійсті ганяє гончарного круга 
відомий майстер Ілля Пушкар, а на Сохацькому – під чумацьку пісню 
плете личаки Федір Качура. А господині в національному вбранні щедро 
припрошують на гостину… 
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Пройдімо далі. Тут ідуть торги. Кувікають підсвинки, кудкудахкають 
кури, сонно виглядають з кліток кролі, меланхолійно похилив голову 
круторогий баран… Кремезний чоловік – аж із Сумщини – пропонує 
симпатичного тракторця з усім причандаллям до нього, меняни 
рекламують євровікна, віддаля стоїть автівка з килимами. Цілий майдан 
новісіньких легкових автівок – виблискує, запрошує, пропонує… А що вже 
наїдків та напитків: бери – не хочу… 

Та Коропський ярмарок знаменитий не торгами. Тут кожен 
знаходить для себе, образно кажучи, те, що душа просить. Ось в тіні 
липової алеї (вулиця Поштова) розкинулось диво-містечко, воно так і 
зветься: «Містечко майстрів». А в ньому: і картини, й ікони, і вироби з 
дерева, соломи, кераміки, бісеру – від розмаїття розбігаються очі. Все 
філігранне, вироблене з неабияким смаком, – милує зір, тішить серце… і 
продається. Крім місцевих, з’їжджаються майстри з усіх усюд, навіть з 
Полтавщини бувають. 

Кому ж до вподоба активні розваги, спершу може й розгубитись – 
стільки різноманітних атракціонів для дітей і дорослих (каруселі, 
гойдалки, гірки, батути, карти), запрошують «вхопити вітру захвату в 
груди» та й гаманця потрусити. 

А з літньої сцени лине пісня – наша, українська. То щемно-лірична, 
то нестримно-весела. Приїжджають на Миколаївський ярмарок 
і самодіяльні, й професійні артисти, знані колективи з Прилук, Кролевця, 
Сосниці, Куликівки, Мени, Макошина, Чернігова. Виступають і наші 
народні аматорські – хоровий колектив «Калиновий цвіт» та духовий 
оркестр районного будинку культури, фольклорний колектив «Оберіг» із 
Шабалинова. Та й взагалі, кожен населений пункт везе на ярмарок свої 
творчі таланти. А тому зі сцени до самого вечора звучать фестивальні 
пісні. 

Хто ж хоче випробувати себе у вокальному амплуа, – будь ласка: 
«Караоке» не змовкає й на мить. А десь по обіді звеселілий і добряче 
притомлений люд підтягується до центру подій: лотерея ж бо розігрується 
ярмаркова, а головний приз – крісло або диван від корпорації «Проун» (як 
коли). 

Та хіба ж про все, що відбувається на ярмарку, розкажеш? 
Хилиться сонечко до вечірнього пругу, й потроху все затихає – лише 

курені час від часу зриваються піснями… 
Коли ж із Закороп’я потягне прохолодою, а з Бору (так у нас 

називають сосновий ліс за містом, а разом і куток Коропа) посунуть 
синюваті сутінки, безкрає людське море (воно навіть поширшає) знову 
вихлюпнеться на ярмаркову площу, аби добрати для душі свята, яке буває 
лише раз на рік. А «отці» Коропа обов’язково приготують для його фіналу 
якийсь сюрприз: можливо, негритянський ансамбль запросять, як кілька 
років тому, а може – «Піснярів» і Кузьму Скрябіна… Побачимо. 
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І тоді будуть танці до світанку, злітатимуть в оксамитове безмежжя 
неба сліпучі зорі феєрверку, а веселі молодички перемовлятимуться: 
«Наступного року відкладу на ярмарок не сотню, а дві, а то й три…». 

Отак у нас ярмаркують! Не дарма ж бо Коропський Миколаївський 
ярмарок називають брендом Чернігівщини і порівнюють із Сорочинським. 

 
 

Минуле Коропа у спогадах його мешканців 
 

Лідія Іванівна Лобанова, 1937 р. н. 
(записав Леонід Вернигор) 

 
Щодо Іллінської церкви, то можу розповісти те, що чула від своїх 

дядьків Михайла та Івана. Дуже давно в її приміщенні був зброярний цех і 
там виготовляли ядра для гармат. Чотири гармати дійсно стояли на вежі, 
але їх познімали після революції 1917 року. Під час Великої Вітчизняної 
війни церкву частково розбомбили. Після відбудови довгий час в 
грубезних стінах, товщиною до двох метрів, працювала пекарня. Але 
збудували нову хлібопекарню і споруду Іллінської церкви вже почали 
використовувати як сушку – різні фрукти сушили. 

Мої родичі не згадували, що там проводились богослужіння. 
 

*  *   * 
(записала Валентина Михайленко) 

 
Мій дід, Степан Федорович Прохоренко, належав до козацького 

стану і на початку ХХ століття мав добрі статки. Він з родиною обробляв 
землю, а також тримав коней і возив товари купцям. 

У 2005 році на дідівському дворищі я знайшла старі чоботи, а в них 
папери, загорнуті в тканину і шматок шкіри. Документи чудово 
збереглися. Ощадна книжка №4564 поштово-телеграфної каси на ім’я 
вкладника Прохоренка Степана Федоровича, датована 1916 роком. Тут же 
– «Вексельная бумага для долговых обязательств от 200 до 300 рублей». За 
цим векселем Степан Федорович Прохоренко позичив міщанину Дмитру 
Пилиповичу Лютому 8 травня 1900 року 300 рублів. Дуже цікавим є 
знайдений там же «Выпис из крепостной Коропского нотариального 
архива книги по Кролевецкому уезду на 1905 год» про купівлю землі 
козаками Степаном Федоровичем і Домнікією Павлівною Прохоренками у 
козака Павла Леонтійовича Жука. Цей акт здійснений коропським 
нотаріусом Саботовським. 
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Володимир Григорович Жук, 1928 р. н. 
(записала Олена Антоненко) 

 
Пальчиковські були бідного роду, жили в Коропі. Один з братів 

[Харитон Прокопович – В.М.] починав свою діяльність на заводі простим 
робітником. Він був дуже здібним і розумним, його помітили і згодом 
настановили десятником. Поступово він почав підніматися життєвими 
щаблями. Це була людина-самородок. 

Згодом він розбагатів. Мав свій крохмальний завод, який 
розміщувався на території колишньої сільгосптехніки. Заробітну плату 
сплачував робітникам щотижня. Як господар Пальчиковський був доброю 
і порядною людиною. Завжди міг прийти на допомогу тим, хто до нього 
звертався. У саду, за магазином (де нині мешкає родина Халецьких), він 
збудував великі сараї, де вирощував бичків на м’ясо. 

Спочатку Пальчиковський жив у невеликій дерев’яній хатині, яка й 
зараз стоїть на вулиці Михайлівській. Згодом на Вознесенській збудував 
поряд два кам’яні будинки. Власне обійстя було розташоване поруч. У 
тому ж дворі знаходився млин, де мололи борошно вищого ґатунку. 
Працювала крупорушка та кородерка. 

Будівля районного будинку культури (Народного дому) теж зведена 
на кошти Пальчиковського. Тут була гімназія. Але під час Великої 
Вітчизняної війни в одне крило потрапила бомба і його повністю 
розібрали. 

За рахунок Пальчиковського був збудований Плавучий міст. А у 
1912 році відбулось урочисте відкриття залізниці від Алтинівки до Коропа 
через Жернівки, яку він теж будував. Від Жернівок до Черешеньок, до 
цукрового заводу князів Долгорукових, була прокладена підвісна канатна 
дорога. Товарна станція та склади розміщувалися в Коропі на території 
сучасного автодору. Залізницю розібрали у 1918 році. 

Моя мати розповідала, що в неврожайний рік Пальчиковський привіз 
із Сибіру вагон борошна. В кого були гроші – купували, в кого їх не було – 
давав на список, при цьому казав: «Гроші віддаси або з нового урожаю, або 
коли будуть…» 

Розповідали, що син його був освіченим, навчався в Києві. Тому, 
коли почалися революційні події 1917 року, він підказав батьку продати 
все своє майно. 

В перші роки революції Пальчиковського хотіли стратити. Коли вели 
на розстріл (старенького дідуся, років вісімдесяти, у світлому костюмі та 
капелюсі), люди з натовпу почали кричати, що він гарна людина, врятував 
їх і їхніх дітей від голоду – і його відпустили. 
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Леонід Васильович Тетьорник, 1936 р. н. 
(записав Леонід Вернигор) 

 
Мій покійний батько ходив до церковно-приходської школи, яка 

була розміщена в будівлі Іллінської церкви на першому поверсі. Після 
закінчення навчання йому видали дуже гарне свідоцтво. Я його бачив на 
власні очі. Цупкий папір, по боках царі намальовані, немов живі. Ми те 
свідоцтво довго ховали, бо боялися репресій, але тепер, на жаль, ця 
реліквія вже втрачена. 

А в церкві правилося. Особливо пишне було богослужіння 2 серпня – 
на Іллю. Ще знаю, що артіль ім. ІІІ Інтернаціоналу мала потім в цьому 
приміщенні винокурню. Ось, коли робітники копали ями, то знайшли 
масове поховання людей. Ці останки датуються XVIІІ століттям, тобто 
можна припустити, що ці нещасні загинули під час подій, коли нашими 
землями проходила шведська армія Карла XIІ. 

 
*   *   * 

(записала Тетяна Кузьменко) 
 
У сорок другому мені лише шість років виповнилося. А недалеко 

жив Іван Журавель, його вже й на світі немає, на той час йому років 
п’ятнадцять було, то він на власні очі бачив ті події і нам, хлопчакам, 
розповідав. 

Жили євреї на тій вулиці, що носить ім’я Кибальчича. До самого 
Плавучого мосту їхня вулиця була. Іван бачив, як їх зібрали біля поліції 
і на сани саджали – жінок, дітей, старих, як повезли за Короп. Хлопці 
тихцем побігли слідом. Розказували люди, перед тим, як євреїв до 
поліцейського участка зогнали, одна єврейка, мабуть, здогадуючись, що на 
неї чекає, не пішла з усіма, а повісилась у своїй хаті. Коли їх провозили 
повз пошту (де колись тир був, а тепер магазин, там стояв будинок), одне 
хлоп’я вискочило із саней – і тікать. До угла добігло, а там його автоматна 
черга догнала. 

Завезли євреїв за лікарню. Ставили по п’ятеро на насип, де колись 
іще царська залізниця проходила, і так розстрілювали. А діткам маленьким 
чимось під носом помазали, то вони також попадали. 

А як прийшла весна, казали, що мимо не можна було пройти, бо тіла 
повимивало, виглядали частини людських тіл, які вже розкладалися, – і 
навкруги страшенно смерділо… 

Мій дядько Іван, живучи у Харкові, одружився з єврейкою Зосею, а у 
війну вернувся з нею до Коропа. Коли їхня хата згоріла, то перейшли жити 
до нас. Так вони довго не признавалися, що Зося єврейської крові. Ми 
здогадувались, але мовчали. Тільки після війни нам розкрили цей секрет. А 
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якби вони зосталися у Харкові, де про них знали, то  точно тітку Зосю 
розстріляли б. 

Після війни на нашій землі багато залишилось мін, осколків, 
снарядів. Бувало, хлопчаки щось знайдуть і починають розбирати. А воно 
як рвоне – і на смерть… 

Мати водила мене на такі похорони. І не тому, що ті хлопці були 
моїми близькими товаришами, а щоб дивився й запам’ятовував, щоб, не 
дай Боже, сам чогось до рук не взяв. 

 
Василь Михайлович Черниш, 1926 р. н. 

(записала Валентина Михайленко) 
 
В історичних джерелах часто згадується Царівський шлях, що йшов 

із Коропа на Царівку – і за Десну. А ось де саме він проходив у Коропі, 
мало хто знає. 

Я мешкаю на вулиці, яка носить ім’я письменника Максима 
Горького. А в часи мого дитинства вона називалась Царівською, бо тут 
проходила дорога на Царівку (Вільне), по якій їздили підводами. А там, де 
зараз вулиця Чернігівська і дорога на Вільне, шляху не було. Там був 
невеликий проїзд. 

 
*   *  * 

 
У Коропі жили заводчики Цуймани. Це була ціла династія, яка 

володіла цегельнями в усій окрузі: у Царівці, у Коропі. Жили вони по 
теперішній вулиці Київській, де родина Ніпотів тепер живе, коло стадіону. 
Там, як ви знаєте, всюди яри – то Цуймани глину для виробітку цегли 
добували. І ото, як іти по тій вулиці, що веде до комунгоспу, то теж у 
дворах великі яри – там теж глину брали. 

Це була велика й давня коропська родина, їхні цегельні передавалися 
у спадщину від батька до сина і славилися якісною цеглою. З неї будували 
церкви. Розказують, що коли у XVIІІ столітті будували церкву в 
Рождественному (Жовтневому), то від Коропа, від Цуйманової цегельні, 
вишикувався ланцюг людей до самої будови. І так передавали один одному 
по цеглині… 

 
*   *   * 

 
Мій батько Михайло Ларіонович Черниш був кравцем. Мав 

двокласну освіту і вважався в Коропі грамотною людиною. При НЕПі 
(нова економічна політика двадцятих років) організував кравецьку артіль. 
А коли на початку тридцятих років почали будувати конопляний завод, 
перейшов туди на будівництво. Потім завідував сировинною базою – 
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коноплі приймав. А пізніше, хоч і без спеціальної освіти, його поставили 
техноруком (їздив у Ленінград на курси). 

Батьки майже весь день були зайняті роботою, і я з братом та 
сестрою на площадку ходив – там, де раніше була залізнична станція, 
організували дитячий садок. Там ми цілий день гралися, годували нас. 

У тридцяті роки жили бідно, але по нашій вулиці від голоду ніхто не 
помер. Отут недалеко жив Василь Пінчук, так знаю, що чогось його 
заарештували, і ніхто його потім уже не бачив. 

Де зараз будинок культури (побудували його як Народний дім перед 
революцією 1917 року), у тридцяті роки сільськогосподарський технікум 
був. Потім його реорганізували. І там школа розміщувалась – у правому 
крилі чотири класи навчалися. Це крило у роки війни розбомбили. 

 
Ніна Єгорівна Корінець, 1926 р. н 

(записала Олена Антоненко) 
 
Моя бабуся народилася у 1869 році. Купця Івана Ананійовича 

Богдана знала і згадувала його добрим словом усе життя.  
У бабусі згоріла хата, чоловік та чотирнадцятирічна донька. Через 

пустощі дітей на печі перекинувся каганець і загорілася солома. Старша 
донька почала рятувати молодших. А чотирнадцятирічна сестра, яка 
працювала в людей у няньках, прийшла додому стомлена й заснула. Вона 
ще встигла вискочити з палаючої хати, але отримала великі опіки. Не 
вижила. Бабусин чоловік поліз на горище скидати шкури, які принесли 
люди для пошиття взуття (він був шевцем), аж раптом обвалився дах 
прямо на нього… І залишилася бабуся без чоловіка, а на руках – семеро 
дітей.  

Прийшла вона до Богдана зі своєю бідою. А він і каже: «Бери все, що 
тобі потрібно – їжу, одяг, бери тканину і обшивай дітей, щоб не ходили 
босі й голі. Відпрацюєш згодом, може, діти виростуть – допоможуть». 
Отак і не пішли по світу з торбами, дякуючи допомозі Богдана. 

Важкий був час (а коли доля простої людини легкою була), та жило в 
душах людей і милосердя, й співчуття. У хатах і шкури чинили, і коноплі 
терли, а дух веселий був. На празники скільки радості було – 
повбираються сім’ями в усе святне і до церкви йдуть. 

  
*   *   * 

(записала Валентина Михайленко) 
 
При німцях жили ми по-всякому. На полі робили, колгосп імені 

Сталіна німці не розпустили і людей заставляли там працювати. З лісу 
дрова тягали, ягоду якусь там. 
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Спочатку важко було, а потім до нас прибився полонений танкіст. 
Його у таборі у Новгороді-Сіверському забрала одна жінка з Верби (тоді 
німці дозволяли забирати чоловіків, синів). А потім порадили його забрати 
моїй матері, щоб допомагав по господарству. Звали його Тимофій Арбузов. 
На Уралі у нього дружина залишилася і двоє дітей. Він нам дуже 
підсобляв. Такий, що кидався до всього: і дров нарубає, й привезе що-
небудь. Спочатку він конюхом влаштувався в сільгосптехніці (вона при 
німцях працювала), їздив по селах молотити. А тоді став ремонтувати 
німецьку техніку. А ті хлопці, що з ним робили, мали зв’язок із Ковпаком. 

Коли ковпаківці йшли через наш район, то німці відступили, і в 
Коропі чотири дні не було нікого. Тимофій десь ховався, заскочить, було, 
на хвилину в хату, нервує… А потім пішов і більше не прийшов. 

Приїздив до нас уже після визволення. Привіз нам мішок борошна, 
продукти різні. Виявляється, він тоді з ковпаківцями пішов (і не він один із 
Коропа). А про рейд на Західну Україну розказував, що важкий дуже був – 
дійшло до того, що останнього коня зарізали і з’їли… Казав мені: «Якщо 
хочеш, я тебе влаштую на роботу чи на навчання, допоможу». Та куди ж я, 
думаю, поїду: батько не вернувся з війни, сім’я велика… 

Після того він ще раз до нас заїжджав, завозив продукти, а тоді його 
сліди загубились. Хороший чоловік, часто ми його згадували. 

 
*   *   * 

Молодь у Німеччину забирали двадцять п’ятого року народження. 
Моя двоюрідна сестра Настя ховалася, бідна, кругом. У нас на печі сиділа. 
А то каже: «Піду навідаюся додому». А за нею вже слідкували. Під’їжджає 
підвода, і поліцай на прізвисько Борода з ними. Мати каже: «Лізь на 
горище». А вони ж бачили, що вона заходила у двір. Знайшли… Один тут 
коропський трошки гуляв з нею, конюхом робив у колгоспі. Коли 
підводами везли їх на Алтинівку, він і каже: «Стрибай у жито!». А вона 
побоялась. Так і не вернулася з Німеччини. 

Хто в хазяїв працював, ті повертались, а вона попала на завод. Її 
Валя Шклярова десь зустріла в місті – худющу, страшну. А Валя 
працювала у хазяїна, то й каже їй: «Давай кожну суботу буду тобі сюди 
приносити їсти». Так вона її й підгодовувала. А як їх визволили, прислала 
Настя листа і фото – повненька така, гарна. У якусь військову частину вона 
попала. Пише: «Будуть робить мені операцію». На заводі туберкульоз 
заробила. Вирізали їй одну легеню, а після другої операції друзі прислали 
листа, що захоронили її в Німеччині… 

 
*   *   * 

Якось Борода послав мене чергувати в поліцію (у цьому приміщенні 
тепер  бібліотека). Я там нічого й не робила, води тільки принесла, але й 
очей підняти не могла – усі стіни в крові були… 
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Уводить поліцай (був такий рябий Січкар) полоненого. Одне вухо 
висить із шапки, а другого нема, кухвайка обірвана. Як ударить його об 
стіну, а тоді у підвал сторчма кинув. А через два дні його повісили коло 
кінотеатру. Ми йшли на базар, а нас окружили й не пускали, щоб дивилися 
на повішеного. Дощечка у нього на грудях висіла: «Я – партизан». Тоді ще 
одного із Жовтневого розстріляли, теж людей зігнали. 

 
*   *   * 

 
Євреїв у Коропі постріляли. Вони із зірками ходили – спереду і 

ззаду, білими, шестикутними. Їх, було, ведуть на роботу, так ми їсти 
виносили. Так ще ж так треба було дати, щоб поліцаї не побачили. 

Серед них була Міля Добкіна, моя подруга. Така красуня – волосся 
кучеряве, коси товстенні... Розказували, як їх розстрілювали. Міля стояла 
така красива, із розпущеним волоссям. Так у німця рука на неї не 
піднялася, а Борода застрелив її. Ми весною їздили по дрова і натрапили на 
ту яму – їх же тільки снігом прикидали. Заїхали в ліс, а воно – ноги… Боже 
мій! Ми похапали санки – і назад. Це ж тільки розказувать і то не можна 
пережить… 

 
*   *   * 

 
У війну ми не голодували. По поденних ходили, грядки порали, 

картоплю перекопували. Німці даремно до людей не чіплялися, а ось чи 
заставляли в поліцію йти – не знаю. Але ж не всі з тих, хто туди пішов, 
звірами поробилися. Були й такі, що ніякого зла людям не робили, навпаки 
– попереджали про небезпеку. 

 
Анастасія Вікторівна Семенюк, 1926 р. н. 

(записала Валентина Михайленко) 
 
Свого дідуся, Ераста Івановича Доценка, я мало пам’ятаю. Мені 

років два було, як він помер. А мама моя про нього багато розповідала. 
Родину Доценків знали у Коропі як серйозну, розумну і роботящу. 

Діда звали Ераст, це вже коропці переробили по-своєму – на Єраста, 
Яраста. Нас і зараз, уже його внуків, Єрастами називають. Одружився він з 
Уляною Савівною Богдан. Була вона з Нових Млинів, з багатої й освіченої 
(точно не знаю, але мені здається, що дворянської) родини, можливо, й 
родичка коропських Богданів. Вона набагато раніше померла, а дід вдруге 
не одружувався. У нас десь була така цікава фотографія – дідусь (дуже 
ошатний, благородного вигляду) і всі сини. А їх було п’ять і дочка Марія. 
Всі трудилися весь вік. 
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А що вже дідусь був роботящим, – розповідала мама. Була в нього 
лавка, скупляв скот, різав і продавав. Сім’я жила коло маслозаводу, на 
хуторі. Садибу так і називали – Єрастів хутір. Потім дідусь вирішив з 
хутора перейти в Короп. Купив у селі школу, розібрав, перевіз і коло 
Плавучого мосту побудував будинок.  

Важкий був заробіток. Семен (двоюрідний брат) мені казав, що його 
мати розповідала: ото виторгує дід сотню, то 40 рублів йому, а 60 – 
державі. 

І задумав дід зробити добру справу: посадити ліс. Продав скот 
і поїхав у Полтаву за векселем (кредитом). І на заробітки з синами їздив. 
Отримав гроші й накупляв саджанців і посадив в урочищі Кучугури, 
укритому піщаними горбами (за маслозаводом), сосновий ліс. Саджати 
і сини помагали, і людей наймав. Було це десь у 1910-х роках. Після 
революції ліс забрали в лісництво, і до Великої Вітчизняної війни там 
поросли стрункі високі сосни, корабельними їх називали. Прийшли німці і 
всі найкращі дерева вивезли. Тепер уже від дідових насаджень майже 
нічого не залишилось. А він же садив, щоб і торгувати, і дітям залишити, 
і люди щоб туди ходили та добрим словом його згадували. Казав: «Щоб 
люди в ліс пішли, а там грибки, щоб якась пам’ять була». І пам’ять 
залишилась. Місцевість ще й тепер називають Єрастів ліс. 

 
*   *   * 

 
Мій батько, Віктор Ерастович, теж був гарним хазяїном. Я вже добре 

пам’ятаю тридцяті роки. Батько пішов у колгосп. Призначали бригадиром, 
але він відмовився, а працював від душі – стахановцем був. Та за роботу 
нічого не платили, палички писали (трудодні). У 1932 – 1933 роках 
у Коропі здорово голодували. Батько важко переносив голод, двічі опухав, 
ноги, як колодки були – дарма, що в колгоспі працював. До нього 
покликали лікаря Саву Архиповича. Він оглянув батька і каже: «Віктар 
Єраставич, прапав ти…» (він так на «а» все говорив). І написав бумажечку 
до голови колгоспу Прохоренка (жив на Закороп’ї), і той видав нам дві 
буханки хліба, цукру, борошна. Ми трошки ожили. 

Важкі то були часи, грошей у людей не було, а податки величезні 
доводилось платити – віддай м’яса норму, віддай молоко, віддай яйця… 
Пам’ятаю, у нас у стіні отакенний гвіздок стирчав, так на ньому стільки 
папірців наштрикнутих висіло – квитанції за здане. 
 

Іван Якович Верченко, 1928 р. н. 
(записала Валентина Михайленко) 

 
Пам’ятаю, як закривали Іллінську церкву. Мене бабуся завжди брала 

на богослужіння, привчала до віри. І ось – не скажу було то в тридцять 
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четвертому чи тридцять п’ятому році – пішли ми до церкви. Піднялись на 
другий поверх, у головному приміщенні якась жінка мила підлогу. Стоїмо 
з бабусею, чекаємо служби. Вийшов батюшка (не пам’ятаю хто), аж тут 
заходить міліціонер – і до нього: «Вдягніться, підемо зі мною». Забрали – і 
все… 

  
*   *   * 

 
У війну я був уже чималим, і ганяли нас німці на гужтруд. Береш 

лопату чи сокиру – і на весь день. Їсти нічого не давали. Копав я й могили 
для загиблих німців за Коропом, дорогу мостив від Лисої Гори до 
Оболонського парому. На Лисій Горі різали сосни, нарізали брус і 
закладали кругляками дорогу. А ми на плечах носили той брус на велику 
відстань, здавалось, що зараз ключиця лопне. Я тоді худющий був… 

Коропці і у війну, і після жомом виживали. Наша вся вулиця ходила 
до крохмального заводу. Я – з матір’ю, батько вже загинув на фронті. Там 
такі ями глибокі були, мати, було, лізе туди, дістає той жом. І так до осені. 
А весною, тільки розмерзнеться, знову всі туди.  

Доводилось мені, і не тільки мені, їсти й акацію, і сережки з клена. 
Потім бурчало в животі й нудило довго…  

В Україні голоду ніколи не було й не могло бути. Це було зроблено 
штучно. 

 
Василь Григорович Перепадя, 1933 р. н. 

(записала Валентина Михайленко) 
 
Іллінська церква будувалася на віки. Це дуже цікава споруда. Вона 

була теплою: на першому поверсі – груби, у стінах пороблені колодязі, 
якими обігрівався й другий поверх. Підлога з дуба, а дошки, товщиною 
сантиметрів сім чи десять. Вони вставлялися в спеціальні пази у стінах, а 
двері були підігнані так філігранно, що не знімалися. 

Посередині був центральний вхід із східцями, обабіч стояли 
підсвічники (навіть не підсвічники, а фонарі), в яких горіли свічки. Справа 
довгий коридор вів до залізних дверей, а звідти сходами вів вихід на 
дзвіницю. Мене батько водив туди дивитися. 

 
*   *   * 

 
У сорок першому році мені було вісім років, добре пам’ятаю, як 

німці з’явилися в Коропі. Вони йшли отут Вознесенською вулицею і на нас 
– малечу, що вибігла на них дивитись – уваги не звертали. Ночували в 
нашому дворі, коней позаводили.  
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Нічого поганого вони нам не робили. Але отут недалеко Шевченко 
жив, комуніст, то його розстріляли. На Могилі жив молодий єврей. Всі 
йому казали: «Втікай», а він каже: «Що ви? Німці ж цивілізована нація…» 
Теж розстріляли… 

Ходили люди працювати в колгосп – німці колгоспи не 
ліквідовували, бо так зручніше було все разом забирати. Пам’ятаю, як 
пізньої осені сорок другого року йшов Ковпак через район. Ковпаківці в 
Короп не заходили, але німці всі як один дременули звідси. Залишились 
одні поліцаї. До речі, розкажу про поліцая Віктора Пінчука. У нього були 
скалічені рука й нога, то на фронт не взяли. Як він опинився в поліції, не 
знаю. Але людям тільки добро робив, попереджав молодь, яку мали 
забирати до Німеччини, про облави. Хлопці втікали тоді на Десну. Там 
були викопані печери, сіна туди накладали і по кілька днів переховувались. 
Потім прийшли наші і Пінчук відсидів років десять чи й більше.  

Кілька разів коропський німецький гарнізон виїжджав за Десну на 
партизан. Але привозили, в основному, тільки трупи своїх. Отам за 
Коропом, де залізничний насип, було німецьке кладовище, стояли березові 
хрести у кілька рядів уздовж насипу. Кажуть, що німці, перед відступом 
забрали своїх, а я думаю, що наші зрівняли із землею їхні могили 
і насадили ліс. 

З облав німці кілька разів привозили захоплених партизанів 
і розстрілювали. Виганяли нас усіх на площу дивитись.  

Уже перед відступом німці були незадоволені Гітлером, у нас 
ночували, то казали: «Гітлер капут». Вони такі ж люди, як і ми. Їм Гітлер, 
як нам Сталін. Цукерки, рафінад дітям давали. Були серед них і фашисти, 
як і серед наших різна погань. Але більшість – абсолютно нормальні люди. 

Коли Короп звільняли, тут боїв не було. Німці втекли за Десну. 
А коли наші прийшли – військ у Коропі було дуже багато, особливо на 
Бору, – то німці зробили на Короп три нальоти. Ми, хлопчаки, лежали, 
дивилися в небо і рахували – відразу двадцять сім бомбардувальників 
прилетіло, скинули касетні бомби. І частина Коропа була знищена, 
загинула Спаська церква. Після визволення багато пацанів попідривалось 
на німецьких «гостинцях» –хто скалічився, а кого рознесло на шматочки. 
Малому Пінчуку руки повідривало… 

 
*   *   * 

 
Голодний сорок сьомий рік пам’ятаю добре, мені вже чотирнадцять 

було. Вважаю, що то був штучний голод. Нас у матері було четверо, батько 
загинув, а у хаті – ні картоплини, ні зернини… Ходили на луг, обривали 
зернята з кінських опуцок, товкли і пекли з того «борошна» коржики. Такі, 
що неможливо було їсти. Цвіт акації їли, перепічки із стручків акації 
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пекли. Знаю, що й річкові черепашки варили. Дехто навіть помер від таких 
харчів.  

А нашій сім’ї поталанило. Тоді в Іллінській церкві на другому 
поверсі був склад зерна. Коли це зерно вивозили, завскладом зірвав 
підлогу і частину збіжжя приховав (мабуть, якісь «лишки» утворились). 
І вечорами те зерно потроху перевозив тачкою додому. А тут недалеко від 
нас жив хлопець старший від мене на рік – Василь Бондаренко. Він лазив 
по різних спорудах, немов білка. По карнизах видряпувався на самий верх 
Вознесенської церкви, виймав там скляні шибочки і продавав їх: після 
війни скла не було, а в багатьох же хатах вікна були повибивані. Ось люди 
й купляли ті шибочки, складали їх і стеклили вікна.  

І нагледів той Василь, що завскладом возить із церкви зерно. Заліз по 
карнизу на другий поверх, набрав повні кишені цього ячменю – і до нас. 
«Матері треба ячмінь?» – питає. «Аякже!» – кажу. А у нас були жорна 
(вони тоді в усіх були), змололи те зерно, хоч воно й прілим відгонило, але 
яка різниця, коли нема чого їсти… Мати дала якусь копійчину Василю, ми 
побігли в буфет, взяли вінегрету і швиденько його з’їли, бо ж голодні 
завжди бігали.  

Увечері ми пішли по зерно уже удвох, набрали по клунку. Другого 
дня ще пішли. Так три рази ходили. А потім хтось міліцію повідомив, 
і зерно забрали. Але ж ми по три клунки уже принесли… Це дуже 
підтримало нашу сім’ю і ми більш-менше нормально вижили. 

 
Василь Трифонович Барика, 1925 р. н. 

(записала Валентина Михайленко) 
 
Війна пройшлася по мені каторжними роботами в Німеччині. 

15 липня 1943 року, вже незадовго до визволення Коропа, мене туди 
забрали. Потрапив до хазяйки, недалеко від кордону зі Швейцарією. 
Хазяйка багата була – п’ять корів, коні. Три корови я доїв, а дві вона. 
Важко було. Хазяйка піднімала о п’ятій ранку. Спочатку я сам працював 
у неї, а потім ще француз з’явився.  

Годували нас непогано – що їли самі, те й нам давали. Кімната 
окрема у нас була, ложки, миски окремі. Поводилися з нами теж непогано. 
Щоб били – не було такого. А от як хазяйці чимось не догодиш, то щось 
вона там роздратовано гергоче по-своєму. Пізніше я вже взнав: «Нєгодяй! 
Нєгодяй!..» 

У сорок четвертому році приїздив до хазяйки у відпустку зять, 
офіцер. До нас ставився нормально.  

Звільнили мене 3 квітня 1945 року американці. Забрали у табір для 
переміщених осіб. Там було людей видимо-невидимо з різних країн. 
Агітували нас їхати в Америку. Дехто й поїхав. Та я додому хотів. 
Перевели нас через Ельбу, вчинили ретельну перевірку і ще з місяць там 
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держали. А потім почали посилати на роботу – вагони розгружать. А тоді 
вже передали нашим. Там знову перевірка. Видали нам документи 
і повезли товарняками на батьківщину. Доїхали до Львова, у нас забирають 
документи і офіцер каже: «Робили на німця, а тепер потрудіться на нас…» 
І весь поїзд розприділили кого куди. Хтось поїхав на Далекий Схід, а мій 
вагон направили на Донбас, у місто Чистяков, пізніше потрапив я 
у Сталіно. Там працював на антрацитових шахтах сорок п’ятий і сорок 
шостий рік, а в сорок сьомому дали відпустку і приїхав я в Короп. На 
Донбас уже не повернувся, а влаштувався на роботу у підсобне 
господарство Коропського харчокомбінату. Батьки мої були пенсіонери, 
брат загинув на Курській дузі, я залишився один годувальник у сім’ї, 
і ніхто мене не чіпав, а то могли б, як багатьох, хто без дозволу покинув 
Донбас, етапувати назад. 

 
Інна Олександрівна Перепадя, 1932 р. н. 

(записала Валентина Михайленко) 
 
Я виросла в Коропі і вважаю його своєю батьківщиною, хоча 

народилась у Конотопі. Сім’я у нас була освічена, інтелігентна. Батько був 
військовим, займався забезпеченням військовим оснащенням гарнізону. 
У 1937 році його заарештували і засудили до десяти років таборів без 
права листування. Всі ми знаємо, що це означає… Лише в 1957 році ми 
отримали документ про його реабілітацію.  

А тоді, в тридцять сьомому, усе у нас вдома перекидали – щось 
шукали. І тут приїхав з Ленінграда мій дядько – він там працював 
директором кондитерської фабрики імені К. Маркса. Йому радили негайно 
виїжджати назад, а він і каже: «Я зараз піду в НКВС і про все дізнаюсь». 
Пішов, йому там нічого не сказали, а коли повернувся в Ленінград, 
арештували прямо на вокзалі. 

На Новий рік ми ще жили у своїй квартирі, а на Різдво прийшли 
вночі і виселили нас. Мені було п’ять років, а сестричці Люді сім місяців. 
Навіть у сарай не пустили ночувати, дві ночі перебули на вулиці. На 
другий день маму й діда звільнили з роботи. Тоді було так поставлено: 
якщо сім’я не відмовляється від репресованого, вона також піддається 
репресіям. А мама сказала: «Я від свого чоловіка не відмовлюсь».  

Дід обійшов у пошуках квартири увесь Конотоп, та люди таких, як 
ми навіть у двір боялися пускать. Зрештою вуличний комітет дозволив нам 
поселитися у хаті репресованих. А хтось небайдужий, може, й з НКВС 
(там теж нормальні люди зустрічались), порадив виїжджати нам 
з Конотопа, щоб ніхто не знав і куди.  

А в Коропі жила сім’я солдата, який служив у батьковім полку. Мій 
дід – Григорій Петрович Фоменко – був суто мирним чоловіком, гарним 
кондитером, знав усю технологію виробництва від цукерок до хліба. А в 
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Коропі у 1937 році організували харчову артіль імені ІІІ Інтернаціоналу, 
якою керували євреї Медвєдєви. Приїхавши в Короп, дід так їм і сказав: 
я вам організую і ковбасний цех, і виробництво пряників, ситра, морозива. 
І став там працювати разом з моєю мамою.  

Поселилися ми в центрі Коропа у Коношевичів. Тут я пішла 
в дитсадок (він був там, де тепер ринок), закінчила десятирічку. Здобула 
вищу освіту в Дніпропетровському транспортному інституті. Працювала 
там же конструктором на заводі металоконструкцій, потім у проектному 
інституті.  

З моїм чоловіком Василем Григоровичем ми навчалися в одному 
класі Коропської середньої школи, яку закінчили у 1951 році. Він усе своє 
життя присвятив геології. Закінчивши Московський геолого-
розвідувальний інститут, займався геологорозвідкою, зокрема, уранової 
руди, працював у різних куточках колишнього Радянського Союзу. Потім 
оснастився у Дніпропетровську, де працював головним спеціалістом у 
галузі інженерної геології інституту Укргіпродор.  

Ще живучи в Дніпропетровську, ми з Василем Григоровичем 
захопилися соломоплетінням. А коли в 2001 році повернулися до рідного 
Коропа, повністю віддалися цій справі. Обоє маємо звання народних 
майстрів, виставляємо свої роботи на престижних виставках, святах майже 
по всій Україні. А також передаємо свої вміння і досвід юним. 

 
Людмила Гаврилівна Прохоренко, 1953 р. н. 

(записала Валентина Михайленко) 
 
У кожного в пам’яті з дитинства і юності свій Короп. Краєм мого 

дитинства були поле (у бік Карильського) і гори (де тепер «Коропгаз»). 
Молодші мешканці селища не знають, що у нас були свої гори, хай 
невеликі, піщані, але гори. Кошечими називались. На них густо ріс 
верболіз, і весною тут панували пухнасті котики. Потім пісок вивезли, 
мабуть, на будівництво, верболіз вирубали – і гори зникли…  

Зникли і старий млин та старий колгоспний сад. Млин стояв там, де 
тепер новобудови – за вулицею Вишневою, на полі коропської бригади 
риботинського колгоспу. Поруч був сад. Він ще добре плодоносив…  

Пам’ятаю, як будувався новий цегельний завод за Коропом, як їхати 
на Карильське. Там були значні поклади червоної глини. Ми, діти, днями 
крутилися там. Цікаво було – прес, машина, що різала цеглу, вагонетки…  

А одного дня мій двоюрідний брат приніс новину: «А біля нас 
асфальт кладуть!» Асфальтували вулицю Кірова (тепер Київська). Було це, 
мабуть, у році п’ятдесят дев’ятім чи шістдесятім. До цього ми бачили лише 
асфальтовані тротуари в центрі селища, або «в городі», як казали коропці.    
«У городі» для нас – малечі – було багато принад. Кінотеатр, де щодня 
показували фільми, і вже був щоденний дитячий сеанс. Кіоск, де, 
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щоправда, не щодня продавали смачненне морозиво у паперових 
стаканчиках. Сквер з гойдалками. 

Десь у семидесятих у парку імені Кибальчича встановили каруселі та 
гойдалки-човники. Недовго вони втримались…  

Шкода вирубаного шкільного парку. Розкішні кленові алеї моїх 
перших років навчання поступилися триповерховій шкільній будівлі. 
Новий, чотириповерховий, корпус школи «з’їв» молодий фруктовий сад…  

Будувалися в Коропі нові підприємства, інші припиняли свою 
діяльність. Виросли багатоповерхівки. Замість кількох автобусних рейсів 
п’ятдесятих – шістдесятих років «Короп-Алтинівка», «Короп-Бахмач» та 
«Короп-Чернігів»  маємо маршрути в усі кінці України. 

І вже, на жаль, ніхто не каже «в городі». Мабуть, тому, що корінні 
«горожани-коропці» розсіялися по світу, а теперішнім мешканцям 
райцентру – найчастіше вихідцям із сіл району – такий вираз здається 
чужим і кумедним. 

 
Валентина Сергіївна Сич, 1939 р. н. 

(записала Валентина Михайленко) 
 
Я працювала в Коропській друкарні з 1958 по 1990 рік, до виходу на 

пенсію. І весь цей час, навіть коли ліквідували район і переїхала до 
Бахмача, верстала районну газету. Верстка тоді була ручною, на роботі 
засиджувались допізна. Маю за сумлінну працю і нагороди, і на обласну 
Дошку пошани занесена була. Нині часто згадуються минулі роки. 

Працювала я при чотирьох редакторах газети: Ользі Поздняковій, 
Олександру Гурину, Михайлу Воронецькому і Василю Нікітіну. Всі 
редактори були хороші. А Василя Миколайовича інакше, ніж золотою 
людиною не назвеш –  розумний, душевний, кожному допоможе…  

Працював у газеті Петро Пулінець – розумник, талант, після 
Ніжинського педінституту до нас приїхав. Він дружив з письменником 
Миколою Стеблиною, і той приїздив до Коропа, заходив у редакцію. Вони 
обоє й одружилися з коропськими дівчатами: Пулінець – з Вірою 
Теслюченко, а Стеблина – з Людою Ігнатенко. 

У Пулінця було багато знайомих у Чернігові, і скоро його забрали 
туди на роботу. А до нас приїхало молоде подружжя Громових – Петро 
(родом із Крисок) і Валя (з Борзни). Він спочатку працював заввідділом у 
газеті, потім – заступником редактора, а вона – на районному радіо. Вони 
дуже дружили з Нікітіними. Василь Миколайович їздив по селах і в 
Свердловці знайшов собі гарну дівчину – Надю Ворожбит. Вона теж мала 
хист до журналістики, писала вірші. Згодом Громовий перейшов на роботу 
в «Деснянку» і виїхав з дружиною до Чернігова.  
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Молодесенькою, після школи, прийшла в «Нові горизонти» Люда 
Ковальчук – теперішній редактор. Бідова, метка була, такою й  
залишилась.  

Уже понад двадцять років я на пенсії, а роботу в друкарні, своїх 
колег, газету й газетярів згадую лише з добром. 

 
Людмила Михайлівна Стеблина (Ігнатенко), 1942 р. н., м. Київ 

(записала Валентина Михайленко) 
 
Мій чоловік – український прозаїк Микола Стеблина – дуже любив 

Короп. Народився він у 1938 році на Черкащині, а я у 1942 в Коропі. Обоє 
навчалися у Київському університеті. У 1967 році одружилися, народились 
у нас дві доньки – Леся і Оксана. 

Короп для нашої родини завжди був другою домівкою. А Микола 
Федотович був у нього просто залюблений, хвалився ним перед усіма, 
запрошував погостювати. Весною 1973 року привозив на березовий сік 
поета Миколу Вінграновського.  

У багатьох оповіданнях Миколи Стеблини є коропські мотиви. 
І мудрий дід Михайло, і баба Дуня, і собака Дунай – це все наше, домашнє. 
Швидкоплинна Десна з її кручами, гатками, риболовля, гусак Кирило, кіт 
Хам (який завжди умудрявся щось вкрасти у рибалок)  взяті з життя.  І я 
думаю, що кожен мешканець селища відчує присутність Коропа і його 
людей у цих оповіданнях. Так, те, що побачив автор у Коропі на базарі (це 
був 1967 рік), настільки його вразило, що народилося чудове оповідання 
«У Коропі на базарі», яке увійшло до однієї з перших його збірок 
«Електричка на Ніжин». Це колоритна розповідь ще про той базар, що був 
під лісом біля лікарні. Є у Стеблини й оповідання про Віть.  

Крім «Електрички на Ніжин», він видав: збірки оповідань «Коли 
падає листя», «Сонячна півонія», «Дороги в літо», «Де літує зима»; повісті 
«Близькі дороги», «Сибірські зошити»; написав сценарії документальних 
фільмів «Григорій Квітка-Основ’яненко» та «Іван Нечуй-Левицький». 

Справжня щира дружба пов’язувала Миколу Федотовича 
з працівниками редакції районної газети Петром Пулінцем та Василем 
Нікітіним. Кожен приїзд до Коропа – це обов’язково зустріч, це розмови 
про творчість, про наболіле. Василь тоді ще був неодружений, 
а з Пулінцями ми дружимо дотепер і діти також. 

На жаль, 12 січня 2011 року Миколи Стеблини не стало. 
 

Надія Петрівна Севостянова (Єрмоленко), 1941 р. н., м. Київ 
(записала Валентина Михайленко) 

 
Дуже цікаві люди жили в Коропі у п’ятдесятих – сімдесятих роках 

минулого століття: Микола Михайлович Гара-Жук і Олена Миколаївна 
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Лукаш. Микола Михайлович приятелював з моїм батьком, тому я його 
з дружиною добре пам’ятаю. Це були люди неординарні, митці-
професіонали, справжні інтелігенти (він навіть прізвище з коропського 
Гаражук переробив на Гара-Жук). 

Микола Михайлович народився у Коропі, а Олена Миколаївна 
в Калузі, зустрілися вони у Москві, і хоч вона була набагато старшою, їх 
поєднало щире кохання.  Як талановита художниця вона брала участь 
у розпису Грановитої палати Московського Кремля. А він займався 
керамікою, керамічною скульптурою. Був великим патріотом рідного 
краю. Цим захопив і дружину, і приїхали вони до Коропа, щоб тут 
піднімати культуру. 

Він ходив по селах, шукав щось з історії, різні експонати, цікавих 
людей, загорівся ідеєю відкрити в Коропі мистецьку школу для дітей. Але 
у нас, на жаль, цього не зрозуміли, не підтримали. І коли він зустрівся 
з нашим побутом, з нашим начальством, його це дуже підкосило… 

Може, пам’ятаєте, у нас квітники великі в парку стояли – то його 
робота. Жили вони дуже бідно. Він робив щось із глини, вона малювала, 
він носив усе це по селах і отримував від людей якісь харчі… Обоє 
померли десь у середині сімдесятих років, поховані на Центральному 
цвинтарі. 

А вони ж величезну, неоціненну справу зробили для Коропа. 
Писали-писали в різні інстанції і добились, що у нас меморіальний музей 
Кибальчича відкрили і пам’ятник йому встановили. Олена Миколаївна 
намалювала для музею портрети Кибальчича, Шевченка, Богданівської-
Попової, космонавтів. 

 
 

Відомі люди Коропа 
 

Історія й сучасне Коропа були б 
неповними без розповіді про його відомих 
людей. А серед них – і духовні особи, й 
військові, й науковці, і митці… Є ким 
пишатися! 

 
 
Святий Феофан Рихлівський 

  
Багато жителів Коропа ще й зараз 

пам’ятають благочестивого і мудрого 
архімандрита Ювеналія (в миру Іван 
Федосійович Медведєв). Він народився у 

1881 році у селі Фастовці (нині Святий Феофан Рихлівський 
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Бахмацький район). У тринадцятилітньому віці вступив до Рихлівського 
Свято-Миколаївського монастиря і назавжди вручив своє життя Богу. В 
1912 році постригся в монахи з ім’ям Ювеналій. Спочатку був 
ієродияконом, а в 1920 році був рукопокладений в ієромонахи. Скоро 
монастир закрили і отець Ювеналій отримав парафію в селі Краснопілля 
Коропського району. З 1922 по 1929 рік він служив у Троїцькій церкві в 
Коропі, а коли її закрили, батюшку призначили у Свято-Миколаївську 
церкву в Риботині, де він прослужив до 1932 року. На долю отця Ювеналія 
випали тяжкі випробування і гоніння від тодішньої влади. З 1934 по 1941 
рік він жив у Коропі, ходив по селах, рубав людям дрова, переховувався 
від своїх гонителів. З ним неодноразово ставалися дива, які рятували його 
від смерті. В цей час він таємно прийняв схиму з ім’ям Феофан. 

У роки Вітчизняної війни отець Ювеналій став другим священиком 
Феодосіївської церкви в Коропі. Потім деякий час був настоятелем 
Покровської церкви. А з 1948 року почав служити у Вознесенській церкві 
разом з благочинним протоієреєм Миколаєм (Якубенком). Після смерті 
благочинного став настоятелем цієї церкви і прослужив у ній до 1970 року. 
Батюшку дуже любили і поважали мешканці Коропа. Був він мудрим 
і душевним наставником, милосердною і щедрою людиною, володів даром 
прозорливості і зцілення. 

Помер отець Ювеналій у 1977 році, проживши довге подвижницьке 
життя. 

1 листопада 2011 року його було канонізовано з ім’ям святий 
Феофан Рихлівський. Мощі святого Феофана перебувають у Свято-
Успенському храмі Коропа, куди приїжджає багато паломників з різних 
місць. Нині храм відчинений щодня до п’ятнадцятої години, аби 

і мешканці Коропа, і приїжджі могли 
прикластися до святих мощей. 
Щотижня в церкві служиться акафіст 
по святому Феофану Рихлівському. 

Немало людей розповідають, що 
помолившись Святому Феофану, 
отримали зцілення душі й тіла. 

 
Гетьман Лівобережної України 

(гетьман Сіверський) Дем’ян 
Ігнатович (Многогрішний) 
  
Дати народження гетьмана 

достеменно не знаємо. В історичних 
джерелах називаються 1621, 1630 і 

1631 роки. Народився він у Коропі в 
родині посполитих. Натуру мав 

Гетьман Лівобережної України 
Дем’ян Ігнатович (Многогрішний) 
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завзяту, енергійну. Як і тисячі селян, брав активну участь у Визвольній 
війні 1648 – 1654 років і покозачився – тоді це було зазвичай. Перші 
відомості про нього знаходимо в козацькому реєстрі 1649 року. Там він 
значиться як військовий осавул. 

Вдатність до військової справи й організаторські здібності 
Многогрішного привернули до нього увагу Бог-дана Хмельницького. 
Гетьман йому доручає ряд важливих справ. Він брав активну участь в 
боротьбі з поляками у 50 – 60-х роках XVIІ століття і швидко ріс у чинах. 
Короткий час, у 60-ті роки був Чигиринським полковником, а з 1665-го 
року – Чернігівським. 

1668 року в Новгороді-Сіверському козацька старшина обрала його 
гетьманом. Він твердо обстоював права України в зносинах з Москвою. Та 
найбільшою його заслугою перед Україною-Гетьманщиною було припи-
нення братовбивчої козацької війни. 

Історики вважають Многогрішного гарним політиком і військовим, 
але вказують на те, що він був занадто честолюбним і мав нестримну 
вдачу. 

Прихильно ставився гетьман до рідного міста. Зокрема, сприяв 
розвитку ремесел і торгівлі, видав кілька універсалів, якими надавав 
міщанам значні пільги. Разом з братом Василем заснував Рихлівський 
Свято- Миколаївський монастир. 

Він всіляко зміцнював гетьманську владу і планував зробити її 
династичною (зокрема, брата Василя призначив Чернігівським 
полковником, потім наказним гетьманом). 

У березні 1672 року в результаті старшинської змови Многогрішного 
усунули від влади (його резиденція була в Батурині) і в кайданах 
доправили до Москви, де застосували допит «з пристрастям». Йому 
з братом Василем були висунуті наклепницькі звинувачення у бажанні 
запродатись туркам. Обох засудили до смертної кари, яка в останню мить 
була замінена засланням до Сибіру разом із сім’ями і оточенням. 

Утримувався гетьман Дем’ян в Іркутській і Селенгінській в’язницях. 
Вийшов на волю 1687 року. Його разом із сином Петром було приписано 
до дітей боярських – вільних підданих царя, які несли військову службу, 
а за це звільнялися від податків і повинностей. 

Дем’ян Многогрішний активно заявив про себе і в Сибіру. У 1691 – 
1694 роках він був приказним (фактично воєводою) Селенгінського 
острогу. Особисто очолював воєнні дії проти нападів монгольських 
племен. Організаційно забезпечував укладання угоди Росії з Китаєм у 
Нерчинську. У Забайкаллі про нього збереглася добра пам’ять, а ратна 
служба лягла в основу місцевих переказів, легенд, топонімів. 

У 1701 році Многогрішний постригся у ченці. Помер 1703 року 
і похований біля Спаського собору в Селенгінську. 
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Щодо прізвища: частина істориків вважає його не Многогрішним, 
а Ігнатовичем. Важливо те, що сам гетьман підписувався на документах як 
Демко Ігнатович і ніколи не писав «Многогрішний». Отже, – прізвисько, 
яке прижилося в історії… 

 
Єпископ Суздальський і Юріївський Тихон (Якубовський) 

 
Мирське ім’я єпископа невідоме. Він побачив світ у Коропі в родині 

Якова (шевця) і Агафії Якубовських 1721 року. 
Майбутній єпископ рано навчився грамоті, в дитинстві співав на 

кліросі Вознесенської церкви. За чудовий голос хлопчика забрали в 
архієрейський хор до Чернігова, а потім влаштували на навчання до 
місцевої семінарії. Після семінарії Якубовський продовжив духовну освіту 
і в 1750-і роки закінчив Київську духовну академію, де прийняв схиму 
з ім’ям Тихон.  

Із Києва ієромонаха Тихона викликали до Санкт-Петербурга 
і настановили вчителем Закону Божого в Сухопутному кадетському 
корпусі. В листопаді 1760 року він уже архімандрит Спасо-Ярославського 
монастиря. У 1758 – 1763 роках виконував особливу місію в Кенігсберзі по 
заснуванню там греко-російської церкви (місто було взяте росіянами в ході 
Семирічної війни). 

В січні 1763 році архімандрит Тихон повернувся до Москви, а через 
місяць його призначили настоятелем Ярославського Спаського монастиря 
і водночас ректором Ярославської духовної семінарії. Стрімкий зліт 
духовної кар’єри: у 1764 році він уже єпископ Севський і Брянський, 
перший вікарій Московської єпархії, а в грудні 1767 року його переводять 
на Воронезьку єпархію (єпископ Воронезький і Єлецький). 

При єпископі Тихоні ІІ у Воронежі було завершено будівництво 
теплого Архангельського собору. 20 липня 1770 року він освятив головний 
престол Входоієрусалимської (Іллінської) церкви, 10 листопада 1771 року 
– приділ в ім’я святого Іоанна у Введенській церкві. 

19 травня 1775 року єпископ Тихон був переведений із Воронежа на 
Суздальську єпархію. Помер він 5 квітня 1786 року в Суздалі, у віці коло 
шістдесяти п’яти років. Похований в Суздальському соборному храмі. 

Єпископ Тихон ІІ був освіченою людиною, знав німецьку 
й французьку мови. Сучасники говорили про нього з великою повагою. 

Позитивну роль він зіграв у долі свого брата Євмена (1737 – 1814), 
який здобув освіту у Київській духовній академії і за протекцією єпископа 
Тихона був призначений наставником Ростовської семінарії. З 1764 року 
протоієрей Євмен правив службу Божу в рідному Коропі у Вознесенській 
церкві.  
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Кирило Іванович Головачевський 
 
Визначним художником, педагогом другої половини XVIІІ – першої 

половини ХІХ століття був Кирило Іванович Головачевський. Народився 
він 7 червня 1735 року в Коропі в сім’ї священика. Освіту здобув у Києво- 
Могилянській академії. А що мав гарні вокальні дані, то 1748 року був 
зарахований до Придворної співацької капели в Санкт-Петербурзі. Ломка 

голосу змусила його шукати іншої 
справи. Маючи хист до малювання, 
Кирило в 1753 році почав навчатися 
живопису в майстерні відомого 
художника І. Аргунова. Закінчив 
академію мистецтв у 1758 році. 
З 1759 року працює в академії на 
різних посадах. У 1765 році стає її 
академіком. Займався викладацькою 
роботою, з 1771 року обіймав посаду 
інспектора академії, з якої його 
звільнили у 1774 році. Із 1777 року 
він працював учителем малювання 
при відомстві Медичної колегії. 1783 
року його поновлено на посаді 
інспектора Імператорської академії 
мистецтв, де він працював до кінця 
життя. 

К. Головачевський відомий як 
художник-портретист. Серед його 

полотен: «Портрет великої княгині Катерини Олексіївни в мисливському 
вбранні», «Портрет великого князя Петра Федоровича», «Портрет графа 
М.Д. Матюшкіна в дитинстві», «Портрет графині С.Д. Матюшкіної в 
дитинстві», «Портрет Сави Івановича Креницина», «Портрет письменника 
О. Сумарова», «Портрет актора Ф. Волкова» і ще низка портретів відомих 
людей. 

Помер 8 серпня 1823 року у Санкт-Петербурзі. 
 

Максим Климович Мосціпанов – перший український архітектор 
 
 Саме так назвав його український історик Олександр Лазаревський. 

Максим Мосціпанов був одним з видатних людей свого часу. Нам він 
цікавий, перш за все, тим, що майже двадцять років був градоначальником 
Коропа. 

Щодо прізвища, то різні джерела вказують його по-різному: 
і Мосціпанов, і Мосципанов, і Мостіпанов, і Мосцепанов (зросійщене). 

Кирило Іванович Головачевський 
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З огляду на те, що Мосціпани (Мостіпани) здавна мешкали в Коропі, 
зупинимось на першому варіанті. 

Народився він у сім’ї посполитого з Кролевецької сотні Клима 
Корнійовича Мосціпанова. Людини письменної, писаря Кролевецької 
сотні, який згодом дослужився до рангу бунчукового товариша. Клим 
Корнійович одружився з донькою козака Ніжинського полку (чи не 
з Коропа, бо ряд авторів вказують, що городничим Максим був у рідному 
місті) і мав від неї двох синів. Молодший Матвій був вахмістром 
Орденського кірасирського полку. 

Старший Максим народився десь на початку 1740-х років. Отримав 
гарну освіту, можливо, в Чернігівському колегіумі. Службу почав 
у канцелярії Малоросійського скарбу військовим канцеляристом. Та вона 
його не дуже вабила. І в 1763 році, з дозволу гетьмана Кирила 
Розумовського, він почав учитися на архітектора. Уже в серпні 1763 року 
він став помічником архітектора, а з 1765 року – самостійним 
архітектором. Його вчителем був відомий архітектор Андрій Квасов – 
учень Растреллі. 

У 1764 році гетьманство було ліквідоване. Для управління 
територіями, названими Малоросією, була запроваджена Малоросійська 
колегія (розмістилась у Глухові), президентом якої і генерал-губернатором 
краю став Петро Олександрович Рум’янцев-Задунайський. В Україні він 
активно займався будівництвом і звернув увагу на здібного архітектора. 
У 1766 році він послав Мосціпанова на навчання до славетного 
московського архітектора Василя Баженова. У листопаді того ж року 
Баженов писав Рум’янцеву, що Мосціпанов володіє особливими 
здібностями в архітектурній науці. 

Але займався архітектурою Мосціпанов недовго – можливо, через 
малі заробітки. Подальше його життя пов’язане з військовою службою: 
поручик, флігель-ад’ютант графа Рум’янцева, секунд-майор. 

У 1773 році Мосціпанов оселився в Коропі. У жовтні 1781 року його 
призначили на посаду городничого Коропа, і він посів доволі поважне 
місце серед українського суспільства Сіверщини. Дуже близькі взаємини 
пов’язували його з Василем Баженовим – філософом і масоном, другом 
найчільніших представників російської ліберальної інтелігенції. 

Чи займався він і далі архітектурою? Історик О. Оглоблін стверджує, 
що так. Його, разом з Баженовим, називають ймовірним автором палацу       
П. Рум’янцева у Вишеньках. У 1771 – 1780 роках він працював у садибі 
Рум’янцевих в знаменитій Качанівці. Побудував там палац, розбив 
великий парк. У 90-х роках XVIІІ століття працював над побудовою 
Троїцької церкви й дзвіниці у Глухові. Археолог-краєзнавець Василь 
Куриленко стверджує, що Мосціпанов перебудовував у Коропі оборонну 
споруду, яку ми називаємо Іллінською церквою, на дзвіницю. 
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Краєзнавець Євген Сакун (народився в с. Жерновки на Коропщині, 
мешкає в Полтаві) також зазначає, що є всі підстави думати, що в різних 
будовах в Україні залишився слід мистецького таланту М. Мосціпанова. 

Відомо, що ще у 1797 році колезький радник М. Мосціпанов був 
городничим у Коропі. Він одружився з донькою Коропського казначея, 
колезького асесора Василя Лихошерстова Марією, від якої мав кількох 
синів. 1788 року за Мосціпановим у Коропі і у Нових Млинах рахувалося 
26 селян чоловічої статі і 21 селянка. 

Помер він у кінці XVIІІ або на початку ХІХ століття – точної дати не 
встановлено. Похований у Коропі на Вознесенському кладовищі. 

 
Васько і Васьков – українські художники 

 
З історичних документів знаємо, що у XVIІІ – ХІХ століттях 

у Коропі працював потужний малярський цех. І доцільно припустити, що 
з родини коропських цехових художників вийшов відомий художник-
педагог Гаврило Андрійович Васько, якого мистецтвознавці називають 
витонченим портретистом. 

Народився він у 1820 році. У 1844-му закінчив Петербурзьку 
академію мистецтв. У 1847 – 1863 роках працював вчителем малювання та 
завідуючим живописного кабінету Київського університету. На цю посаду 
було запрошено Т.Г. Шевченка, та весною 1847 року його заарештували за 
участь у Кирило-Мефодіївському товаристві і посаду обійняв його колега 
Гаврило Васько. Крім того, він давав приватні лекції живопису, малював 
портрети на замовлення. Твори Васька відрізняються точним малюнком 
і вишуканою кольоровою гамою. Його пензлю належать портрети 
Олександра І, графів Кирила та Олексія Розумовських, українських 
поміщиків Томарів. Для музею Василя Тарновського  в Чернігові Гаврило 
Васько написав серію портретів історичних діячів України. Його «Портрет 
Черкес» нині експонується в Чернігівському художньому музеї. Помер 
художник близько 1865 року. 

Художника-портретиста і педагога Івана Андрійовича Васькова 
(1814 – пізніше 1889) мистецтвознавці вважають старшим братом Гаврила 
Васька, а різночитання в прізвищах пояснюють тим, що різні писарі, як це 
бувало в ті часи, додержувались власного правопису. Він отримав домашнє 
виховання. Навчався у Київському університеті. 1 липня 1835 року радою 
університету призначається вчителем малювання і чистописання 
Глухівського повітового училища. У Глухові він швидко набуває попу-
лярності як художник-портретист. Йому замовляє свій портрет генерал 
Маєвський, який мешкав у місті. У 1840-і роки він малює «Портрет 
М.М. Політковського» (Київ, історичний музей). 1846 року Васьков 
залишив викладацьку роботу. Мабуть, виїжджав до Петербурга, бо 1857 
року радою Петербурзької академії мистецтв був удостоєний звання 
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вчителя малювання в гімназіях. На користь того, що ці роки Васьков був 
у Петербурзі свідчить «Жіночий портрет», написаний художником у 1847 
році. Цікава доля цього полотна. У ХХ столітті воно опинилось у Коропі. 
Власниця портрета, мешканка Коропа Парасковія Кобець, розповідала, що 
він був привезений її бабусею із Петербурга. У Кобців портрет купив 
В.Є. Куриленко. Почав малювати копію, але не закінчив, бо картину 
попросили на виставку в Чернігів разом з його власними картинами. За 
якийсь час роботи Куриленка повернули, а Васькова – ні. Повідомили, що 
її повезли до Канади, потім – до Америки… «Втратили шедевр», – сказали 
чернігівські мистецтвознавці. А Куриленко по пам’яті домалював копію. 

У 1850-і роки художник жив у Чернігові, де намалював «Портрет 
П. Глібової», дружини байкаря Л. Глібова. 1859 року Васьков подав 
«прошеніє» попечителеві Київського учбового округу і дістав призначення 
на посаду вчителя малювання та чистописання до Кам’янець-Подільської 
гімназії, де викладав понад двадцять п’ять років. На той час він уже мав 
трьох дітей. Щоб утримувати сім’ю, змушений був працювати у двох 
гімназіях. Дослужився до титулярного радника (1866), а 1867 року йому 
надано звання колезького асесора. 

Якийсь час художник мешкав у Києві, а з 1889 року – знову 
в Кам’янці-Подільському. Жив нужденно (типова доля вчителя 
малювання), статків, аби займатися власне живописом, не мав. Але роботи, 
які залишив по собі, свідчать за його обдарування. 

Наразі дата смерті художника невідома, але остання згадка про нього 
в джерелах датується 1889 роком. 

 
Микола Іванович Кибальчич 
 
 Про Миколу Кибальчича написано 

дуже багато. Та ця людина незвичайних, 
рідкісних здібностей тим більше притягує до 
себе, чим більше про неї дізнаєшся. 

Про його винахід – ідею проекту 
реактивного літаючого апарату – як про 
«диво Кибальчича» писала вже у 1882 році 
(через рік після його смерті) зарубіжна преса. 
Кибальчич і Кондратюк – два могутні 
інтелекти, вихідці з України – стоять біля 
витоків світової космонавтики і шануються 
по всій планеті. 

Микола народився в Коропі 31 жовтня 
1853 року в сім’ї священика Івана  Йосипо-
вича Кибальчича та його дружини Варвари 
Максимівни (в дівоцтві Іваницької). Він був Микола Іванович Кибальчич 
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наймолодшим серед дітей. І лише до шести років його виховувала мати – 
освічена жінка, яка знала німецьку й французьку мови. Потім вона 
захворіла на туберкульоз і дітей розіслали по родичах. Микола з шести 
років виховувався у діда Максима Іваницького в селі Мезин, який передав 
улюбленому онукові свою волелюбну натуру й погляди на життя. 

У сім’ї Кибальчичів було шестеро дітей. Найстарший Степан мав 
фах військового лікаря, брав участь у визвольній війні на Балканах (1877-
1878 роки). Він помер від розриву серця після страти Миколи. Брат Федір 
був нотаріусом і також помер молодим, останні роки жив у Коропі. Сестра 
Тетяна мешкала у Петербурзі (її після смерті матері віддали на виховання 
до княгині Голіциної), була заміжньою за адвокатом Петровим і теж рано 
померла – через півроку після смерті Миколи. Ще дві доньки Кибальчичів 
– Ольга і Катерина – жили в Козельці, одружившись із священиками.  

Батько хотів бачити сина 
священиком і за його волею 
Микола спочатку навчається в 
Новгород-Сіверському духов-
ному училищі, а потім – в Черні-
гівській духовній семінарії. Та 
духовний сан юного Кибальчича 
не вабив. Він склав екзамен до 
шостого класу Новгород-
Сіверської гімназії і блискуче, із 
срібною медаллю, у 1871 році 
закінчив її. Й відразу ж вступив 
до Петербурзького інституту 

інженерів шляхів сполучення. Але в той час він уже захоплюється 
соціальними проблемами, знайомиться з ідеями народників і, щоб бути 
ближче до народу, в 1873 році переходить на навчання до медико-
хірургічної академії. Але закінчити академію йому не вдалося. У 1875 році 
Кибальчича заарештовують за зберігання нелегальної літератури і майже 
три роки він проводить у Лук’янівській тюрмі в Києві, а звідти виходить 
переконаним революціонером. У нього визріла мета допомагати 
народникам не в якості терориста, а в якості винахідника.  

Там, у «пекельних майстернях», де виготовляли вибухівку і зброю 
для терористичних актів, сповна проявився талант Кибальчича. Він 
навчився робити в домашніх умовах нітрогліцерин і динаміт. Динаміт 
Кибальчича за своїми характеристиками перевершував динаміт шведа 
Нобеля, який його винайшов.  

Микола Кибальчич був також і талановитим публіцистом. Зокрема, 
він написав і опублікував («Народна воля», 5 лютого 1881 року) одну з 
найважливіших народовольчих статей «Політична революція і економічне 
питання». 

Меморіальний музей М.І. Кибальчича 
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Саме бомбою, виготовленою Кибальчичем, 1 березня 1881 року 
терористи, після шести невдалих спроб, убили імператора Олександра ІІ. 
Справжнім дивом назвали пізніше царські генерали цю бомбу. Вона стала 
прообразом сучасної гранати. Таких зразків техніки Європа тоді ще не 
знала. 

3 квітня 1881 року талановитий винахідник, який поклав свою долю 
на вівтар тероризму, був страчений через повішення разом із Желябовим, 
Перовською, Рисаковим і Михайловим. За кілька днів до страти він 
залишив людству свій геніальний винахід – на стіні каземату уламком 
ґудзика надряпав схему реактивного літального апарату. Потім йому дали 
папір і він ретельно розробив креслення і обґрунтував свій проект. У ньому 
він розглянув пристрій порохового ракетного двигуна, програмний режим 
горіння, керування польотом шляхом зміни кута нахилу двигуна, 
забезпечення стійкості апарату.  

Але цей проект пролежав у спецархівах до 1918 року, коли вперше 
був опублікований у журналі «Былое». Цікаво: якщо б доля відпустила 
Кибальчичу більше ніж 27 років, коли б людина вперше полетіла 
в космос?.. 

Після страти народовольців до їх рідних були застосовані великі 
репресії. Так, Кибальчичам запропоновано було змінити прізвище, але 
вони відмовились. Юних Кибальчичів повиключали з навчальних закладів, 
їм відмовляли в пристойному працевлаштуванні. Ці репресії торкнулися 
і Коропа. Царським указом місту заборонено було розбудовуватись, а його 
жителям велілось побудувати церкву, де замолювати гріхи земляка. 

Але геніальний винахідник не забутий. Його ім’ям названо кратер на 
зворотному боці Місяця, вулиці в Києві, Москві, Житомирі, Калузі, 
житловий масив у Києві. В Коропі йому встановлено пам’ятник, названо 
його ім’ям парк, площу, вулицю, у 1961 році в реконструйованому 
будинку, де Кибальчич народився, відкрито меморіальний музей. А Короп 
називають зоряним містечком. Сюди приїздять космонавти і вчені 
космічної галузі (директор місцевої школи Іван Головешко очолює 
Чернігівське регіональне відділення УМАКО «Сузір’я»), щороку 
проводяться Всеукраїнські змагання ракетомоделістів на кубок Миколи 
Кибальчича. 

 
Дмитро Вілінський – мисливець і поет, літописець Коропа 

 
Більшу частину свого життя прожив у Коропі брат письменниці 

Марка Вовчка Дмитро Олександрович Вілінський (1840 – 1915). Поселився 
він тут у сімдесятих роках ХІХ століття, працював наглядачем акцизу 
і займався літературною діяльністю. Писав він російською мовою – 
повісті, оповідання, нариси, вірші, статті на мисливські, економічні, 



65 

природознавчі та літературознавчі теми. Друкувався у журналах «Книжки 
недели», «Русская мысль», у багатьох мисливських часописах.  

Вілінського можна назвати своєрідним літописцем Коропа. Дуже 
цікавими є його «Письма к приятелю в Северо-Западный край» (1877 рік), 
де подається яскрава характеристика Коропа 70-х років позаминулого 
століття. Один із його нарисів має заголовок «Из Коропа, Кролевецкого 
уезда, Черниговской губернии» (1882 рік). 

Жив Дмитро Олександрович у Коропі самотою. Дуже любив 
природу, був пристрасним мисливцем. Як розповідали очевидці, все 
бродив зі своїм собакою лісами та лугами… Помер він також у Коропі, 
похований на Вознесенському кладовищі.  

 
Художник-кераміст Павло Дубинський 

 
 Мистецтвознавці називають Павла Андрійовича Дубинського 

непересічною особистістю, організатором гончарної освіти в Україні.  
Народився він у Коропі в 1888 році. Відомо, що у 1911 – 1915 роках 

навчався у Миргородській художньо-промисловій школі. В 1917 році 
очолив Полтавську деревообробну майстерню. Потім працював на Поділлі. 
На початку 1920-х років Дубинський повернувся в рідні краї. Спочатку був 
інспектором навчальних закладів Кролевецького повіту Чернігівської 
губернії, а в 1925 році організував у Новгороді-Сіверському професійно- 
технічну селянського будівництва школу з керамічним ухилом, де навчали 
виготовляти вогнетривку цеглу, кахлі, черепицю. Він планував розвивати 
кустарні промисли краю: у Савинках – деревообробний, у Кролевці – 
ткацький, у Новгород-Сіверському районі – гончарний. Та школа 
пропрацювала недовго – у 1926 році її закрили.  

Лебединою піснею художника-кераміста стала робота на посаді 
завідуючого керамічної кустарно-промислової школи в селі Макарів Яр на 
Луганщині. Тут викладачем ліплення працювала і його дружина Валентина 
Федорівна Васильєва. У них було двоє синів: Юрій 1917 року народження 
та Ярослав – 1923 року.  

Постать Павла Дубинського справді була подвижницькою. Він всі 
сили віддав школі, учням. Зорієнтовував діяльність закладу на вивчення 
гончарного промислу, традицій і звичаїв народу, виробництво глиняних 
виробів на експорт.  

У роки голоду, аби прогодувати школярів, розпродав майже всі 
родинні коштовності. А головне, за що його й було фізично знищено, 
сформував у Макаровому Ярі осередок українськості.  

Недовгий час у 1935 – 1936 роках Павло Андрійович працював у 
Луганську – технічним керівником скульптурно-керамічної майстерні 
архітектурно-планувального управління міськгоспу. А у вересні 1937 року 
його заарештували і засудили на десять років за проведення 
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антирадянської агітації. Помер у 1938 році в Ухто-Іжемському виправно-
трудовому таборі (республіка Комі, Російська федерація). Реабілітований 
у 1991 році.  

П.А. Дубинський є представником розстріляного відродження 
в Україні.  

 
Герой Радянського Союзу Сергій Гнатович Руденко 

 
Із Коропа почався зліт у небо Сергія Гнатовича Руденка. Тут він 

народився в родині шевця 20 жовтня 1904 року. Сергію йшов сьомий рік, 
коли від сухот помер батько, залишивши матір із трьома дітьми. Жилося 
важко, та все ж мати вирішила віддати старшого сина Сергія до церковної 
школи. Потім він закінчив двокласне училище міністерства народної 
освіти і у 1917 році почав працювати учнем у шевця Журавля.  

Після лютневої революції (1917 року) на благодійні кошти від вистав 
місцевого драматичного гуртка Сергій Руденко вступив до гімназії. Потім 
драмгурток розпався, і завзятий юнак почав сам заробляти гроші на 
навчання – спочатку в комітеті бідноти, потім у волосному управлінні 
помічником волосного інспектора. У вісімнадцять років вступив до 
комсомолу, працював технічним секретарем Коропського райкому партії. 
Згодом його направили у містечко Нові Млини, де обіймав посади 
секретаря ради і комсомольської організації. 

Але мрія про освіту не покидала 
Руденка, і він вступив до Київського 
училища льотчиків, яке незабаром 
перевели до Ленінграда. У квітня 1925 
року закінчив Ленінградське військово- 
теоретичне училище, і з групою 
випускників його направили для 
подальшого навчання до Качинської 
школи льотчиків, яку він закінчив 
у 1927 році. Як здібного випускника 
Руденка направляють для продовження 
навчання до Військово-повітряної 
академії імені М.Є. Жуковського. У 
1932 році Сергій Гнатович закінчив 
командний, а в 1936-му – оперативний 
факультет цієї академії і одержав 
призначення на посаду командира 
авіабригади.  

Коли почалася Велика Вітчизняна 
війна, Руденко командував авіаційною дивізією на Далекому Сході. Але 
швидко опинився в центрі бойових дій. У 1941 році в битві за Москву 

Герой Радянського Союзу Сергій 
Гнатович Руденко 
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спочатку командував дивізією. Та невдовзі був призначений на посаду 
командуючого військово-повітряними силами 61-ї армії, а на початку 1942 
року – заступником командуючого і командуючим Військово-повітряними 
силами Калінінського фронту. За дорученням Сталіна він організовує 
бойові дії авіації по розгрому німецько-фашистських військ під Москвою.  

Потім Сергій Гнатович командував авіацією Волховського, 
Брянського і Північно-Західного фронтів. У вересні 1942 року була 
сформована 16-а повітряна армія, командуючим якої було призначено 
генерал-майора авіації Руденка. Він успішно командував цією армією в 
боях під Сталінградом, на Курській дузі, при звільненні Лівобережної 
України, Білорусії, у Вісло-Одерській, Східно-Померанській і Берлінській 
операціях. 

4 вересня 1943 року Короп – перший з районних центрів 
Чернігівщини – був визволений від німецько-фашистських загарбників. 
5 вересня цю радість із земляками розділив і Руденко (літаки 16-ї 
повітряної армії базувалися на аеродромі біля Краснопілля). Сергій 
Гнатович проїхав на своєму «віллісі» вулицями селища, зупинився біля 
батьківської хати, де біля нього швидко зібрався гурт людей… 

За вдале керівництво армією, особисту мужність і героїзм генерал-
лейтенанту авіації С.Г. Руденку указом Президії Верховної Ради СРСР від 
19 серпня 1944 року було присвоєне звання Героя Радянського Союзу. 

Велику Вітчизняну війну наш земляк закінчив у званні генерал-
полковника авіації. По війні, уже в званні Маршала авіації, працював на 
різних командних посадах у Радянській Армії. Командував авіацією 
Білоруського воєнного округу, військово-десантними військами, авіацією 
дальньої дії. У вересні 1949 року його призначено начальником Головного 
штабу Військово-повітряних сил СРСР, а в 1958 році – першим 
заступником Головнокомандуючого військово-повітряними силами. 

Маршал Руденко літав на перших радянських реактивних літаках  
«Миг-9» і «Як-15», був головою державної комісії з прийому нової 
реактивної техніки. За його безпосередньої участі проходило становлення 
авіації у 50 – 60-ті роки минулого століття. У 1968 році він очолив  
Військово-повітряну академію ім. Юрія Гагаріна, а з 1973 року працював 
у групі генеральних інспекторів Міністерства оборони СРСР.  

У жовтні 1978 року разом з космонавтом Юрієм Романенком 
приїздив до рідного Коропа на святкування 125-річчя з дня народження 
М. Кибальчича. Рішенням виконкому Коропської селищної ради народних 
депутатів С. Руденку та Ю. Романенку присвоєно звання почесних 
громадян Коропа. А 25 серпня 1983 року сесія Чернігівської міської ради 
ухвалила рішення про присвоєння нашому землякові звання почесного 
громадянина Чернігова.  

С. Руденко опікувався відкриттям та поповненням експонатами 
меморіального музею М. Кибальчича. Справжній бойовий літак, 
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встановлений у сквері поблизу музею, – один з останніх подарунків 
Маршала авіації Коропу. 

10 серпня 1990 року Сергій Гнатович Руденко відійшов у вічність. 
Похований у Москві на Новодівичому кладовищі.  

Даниною пам’яті і шани герою-земляку став обеліск, відкритий до 
його 100-річчя (2004 року) у центрі Коропа. Восени 2007 року, до 64-річчя 
визволення Коропщини від фашистських загарбників, вдячні нащадки 
відкрили в райцентрі Алею Героїв, де серед побратимів-фронтовиків 
увічнили нашого славного Маршала. 

 
Архімандрит Миколай 

 
 Прикладом справжньої віри, благочестивого життя, милосердя 

і благодійництва є настоятель Вознесенського і Успенського храмів 
Коропа, благочинний парафій Коропського округу архімандрит Миколай 
(Микола Зіновійович Путря). 

Народився він у місті Бахмач в 1935 році у родині робітників. Після 
тяжкого воєнного дитинства у 1944 році пішов до школи. Вже тоді він був 
глибоко віруючим (так виховала мати) і намагався не пропускати жодного 
богослужіння. Ходив на клірос, прислужував батюшці, а за це мав чимало 
неприємностей у школі. З 1953-го по 1956-й рік навчався в Одеській 

духовній семінарії,  яку закінчив з 
відмінними оцінками і відразу ж 
вступив до Московської духовної 
академії. Навчання перервала служба 
в армії у 1958 – 62 роках. І там він 
був одним з перших.  

Після армії в академію не 
повернувся, бо в Бахмачі залиши-
лась сама мати, і сім років працю-вав 
у рідному місті на пошті. Але всією 
душею прагнув вернутися в лоно 
церкви, і в 1970 році був 
рукопокладений у священики. 
Приїхав до Коропа, де рік служив 
у Вознесенській церкві із отцем 
Ювеналієм. Часто зустрічався з ним 
у щирих розмовах і, з часом, написав 
талановиту книгу про цю незвичайну 

людину. 
У 1971 – 1975 роках отець 

Миколай був священиком Чернігівської Вознесенської церкви, куди його 
запросив преосвященний  Володимир (Сабодан), тоді настоятель цього 

Архімандрит Миколай 
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храму, з яким вони разом навчалися в Одеській семінарії. Тут батюшка 
заочно закінчив ще один курс Московської академії, а у травні 1975 року 
повернувся до Коропа, у Вознесенський храм, де в той час був священиком 
Іван Федорович Михаль. У травні 1973 року від отця Ювеналія він 
прийняв чернецтво з ім’ям Миколай. Зараз має духовне звання 
архімандрит, а разом з тим – і визнання. Нагороджений: медаллю 
преподобного Сергія Радоніжського І ступеня, орденом преподобного 
Сергія Радоніжського ІІІ ступеня, орденами «Різдва Христового» І і ІІ 
ступенів, служінням літургії при відкритих царських воротах до молитви 
«Отче наш», орденом Святителя Феодосія. Має батюшка і цивільні 
нагороди: орден «За заслуги» ІІІ ступеня, грамоти обласної та районної 
державних адміністрацій. А також звання «Альпініст СРСР»… Він побував 
у паломницьких поїздках в Ізраїлі, Єгипті, Греції, Італії.  

Отець Миколай – мудра і щира людина, щедро обдарована Богом. 
У нього завжди можна знайти пораду, розраду і допомогу. Не полічити 
благодійних справ, що здійснюються за його ініціативи та участі. У 
2011 році Микола Зіновійович отримав відзнаку оргкомітету обласного 
конкурсу «Благодійник року». Великий і заслужений авторитет він має 
серед духовенства області і серед своїх парафіян. А ще – неабиякий дар до 
красного слова, прозового і поетичного. У 2009 році вийшла книга його 
духовної і світської поезії «Хвали, душе моя, Господа». При Свято-
Успенському храмі Коропа діє недільна школа для дітей та дорослих, 
заснована батюшкою Миколаєм. 

 
Український письменник Геннадій Вовк 

 
Геннадій Павлович Вовк народився в Коропі у 1924 році. Закінчив 

філологічний факультет Львівського університету ім. Івана Франка. 
Мешкав у Львові. 

На початку свого творчого шляху Г. Вовк познайомився 
з українськими патріотами Михайлом Осадчим, В’ячеславом Чорноволом, 
братами Горинями. Це мало неабиякий вплив на його світогляд і творчість. 

Над своїм головним твором – історичним романом «Мед з каменю» – 
Геннадій Павлович працював понад п’ятнадцять років. У центрі оповіді 
Григорій Сковорода – філософ, просвітитель, поет. Критики відзначають 
історичну достовірність роману. Це вдала спроба автора розкрити шлях 
становлення, змужніння і боротьби великого українця. 

У розквіті своєї творчості Г. Вовк переніс важкий інсульт, але 
продовжував працювати над романом про Семена Горкушу, колишнього 
запорозького козака, ватажка загону антикріпосницького повстання (який, 
до речі, діяв і на Коропщині, в Гутенських лісах). Твір, на жаль, залишився 
незакінченим і неопублікованим. 

Помер Г. П. Вовк у Львові у 1988 році. 
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Доктор філологічних наук Іван Бондаренко 
 
І.П. Бондаренко – відомий український мовознавець і перекладач, 

професор.  
Народився у Коропі 6 жовтня 1955 року. У 1978 році закінчив 

Ленінградський університет. З 1982 року працював в Одеському універси-
теті на кафедрі мовної підготовки іноземних студентів. 

В інституті японської мови в місті Нара (Японія) досконало вивчав 
японську мову. А з 1990 року обіймав посаду доцента кафедри російської 
мови, а в 2000 – 2003 роках – професора-консультанта міжнародної 
культури університету Тенрі (місто Нара). 

У 2003 році І.П. Бондаренко повернувся на батьківщину, працював 
професором кафедри тюркології Інституту філології Київського 
університету. Від червня 2004 року – завідувач новоствореної кафедри 
китайської, корейської та японської філології. Від 2005 року – заступник 
директора Інституту філології Київського національного університету 
ім. Т.Г. Шевченка. Керує написанням магістерських робіт, є керівником 
наукових робіт аспірантів та докторантів. За сумісництвом – старший 
науковий співробітник Інституту сходознавства НАН України.  

І.П. Бондаренко автор або співавтор понад 200 наукових праць, 
лауреат премії ім. М. Лукаша (2004 рік). 

 
Баба Калашиха (Калачиха) 

 
Розповідаючи про Короп і його людей, не можна не згадати бабу 

Калашиху. Називають її й Калачихою, але це вже осучаснений варіант. 
Це не казковий персонаж, а реальна мешканка Коропа, яка, хоч і по-

різному, збереглася в переказах старожилів. Нині ж, коли в Коропі 
відроджуються давні традиції, зокрема, Миколаївський ярмарок, Калашиха 
стала своєрідним брендом містечка. Вона презентує його у різних 
театралізованих дійствах, вносить у них чималеньку порцію добірного 
коропського гумору. Виїздить Калашиха і «на гастролі»: представляє 
Короп на різних святах в Чернігові та області.  

Розповідають, що вона жила на рубежі ХІХ і ХХ століть. Якостями її 
наділяють різними. Одні кажуть: Калашиха була жінкою чоловічої натури і 
сили – коня могла спинити на ходу. А до того ж ще і завзятого 
перекірливого характеру – частенько від неї перепадало і чоловікові, і 
сусідам. Тому на неї потерпілі скаржилися представнику влади – 
городовому. Якось він прийшов, щоб утихомирити розгнівану жінку. Але 
Калашиха і йому в пику дуль натикала та в потилицю виштовхала з двору.  

З інших розповідей – Калашиха випікала і продавала на базарі різні 
пиріжки, бублики та калачі (звідси й Калачиха). Але була дуже балакучою 
і гостренькою на язик, полюбляла різні побрехеньки розпускати. Без неї, 
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кажуть, ні одна суперечка не обходилася. Тож, було, приходять люди з 
базару або з ярмарку і відразу розказують, що від Калашихи чули… 

Є ще одна цікава розповідь про цю знамениту коропську бабу, 
вірніше про діда – її чоловіка. Казали, що замолоду він брав участь у 
російсько- турецькій війні (1877 – 1878 років) і, повернувшись додому, 
дуже любив розказувати про бої та про те, яким він був вправним вояком. 
У цих розповідях повсякчас зринало слово «палаш» (вид зброї). Мешканці 
Коропа переробили це слово на «калаш», чи, може, дід так вимовляв його, 
та й стали називати чоловіка Калаш,  а бабу,  звісно ж,  Калашиха.  А що 
норову вона була дуже хвацького, то й пам’ятають її люди до цього часу. 

А ще кажуть, що Калашиха була дуже бідною, тихою і смиренною 
жінкою. У неї ніколи не було грошей, щодня можна було побачити її біля 
тієї або іншої церкви, де вона просила милостиню та молилась Богу.  

Більшість же мешканців Коропа уявляють Калашиху схожою на бабу 
Параску або бабу Палажку з «Кайдашевої сім’ї» Нечуя-Левицького. 

До відомих людей Коропа належить чимала когорта науковців 
у різних галузях, зокрема: М.Д. Ющенко, Т.В. Баймут, Є. Мойсеєнко, 
Є. Шкляр, С.А. Токарєв. 

Короп є батьківщиною лауреатів Державної премії України в галузі 
науки і техніки: кандидата геолого-мінералогічних наук Олександра 
Костянтиновича Ципка (народився у 1929 році), доктора геолого-
мінералогічних наук Анатолія Васильовича Лущика (народився у 1933 
році).  

З 1976-го по 1984-й рік займав посаду заступника міністра геології 
СРСР Іван Дем’янович Ворона (народився в Коропі у 1930 році). З 1984-го 
року по 1990-й, до виходу на пенсію, керував геологічною службою у Раді 
економічної взаємодопомоги, був делегатом ХХV з’їзду КПРС. Делегатом 
цього з’їзду був ще один уродженець Коропа Михайло Григорович 
Перепадя (1929 – 1991) – гірничий інженер, організатор виробництва, 
партійний діяч (член ЦК Компартії України). Його брат Микола 
Григорович Перепадя (1939 року народження) працював комерційним 
директором Коростенського «Важхіммашу», потім – у «Київголовпостачі», 
нині очолює велике акціонерне товариство з постачання. Обидва Перепаді 
надали неоціненну допомогу землякам у розбудові рідного містечка. 

У Коропі в 1963 році народився інженер-науковець Сергій 
Миколайович Кудін – заступник директора Українського державного 
інституту по проектуванню підприємств м’ясної та молочної 
промисловості, член Ради Чернігівського земляцтва у Києві, голова 
об’єднання ветеранів. 

 
Як бачимо, серед коропців немало людей, які залишили помітний 

слід у різних сферах людської діяльності. До тих, чиї імена у цій книзі вже 
названі, хочеться додати поліського подвижника, археолога-краєзнавця 
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Василя Куриленка, який створив археологічний музей у Мезині та 
історико-археологічний у Коропі; завідуючого районної бібліотеки 
Михайла Журавля та завідуючого читального залу бібліотеки Василя 
Макієнка, які у 1950-х – 1960-х роках минулого століття зібрали великий 
і вагомий матеріал з історичного краєзнавства Коропщини. 

До почесних громадян Коропа, крім Сергія Гнатовича Руденка та 
двічі Героя Радянського Союзу Юрія Вікторовича Романенка, зараховано: 
керівника Коропського району у 80-х – 90-х роках ХХ століття Петра 
Івановича Савича; киянина, уродженця Коропського району Олексія 
Олександровича Скрибченка, який всіляко сприяв озелененню Коропа; 
організатора військово-патріотичного виховання на Чернігівщині Тимофія 
Максимовича Корнюшенка, який проводив багато військово-патріотичних 
акцій на Коропщині, став ініціатором спорудження пам’ятника Сергію 
Гнатовичу Руденку; мецената Олександра Миколайовича Лантуха, який 
виріс у Коропі, а нині спонсорує проведення Миколаївського ярмарку, 
побудував біля Плавучого мосту капличку Святої Мотрони; керівника 
Коропського відділення Чернігівського земляцтва у Києві Анатолія 
Миколайовича Карацюбу; народного художника України, 
Шевченківського лауреата Віктора Івановича Ковтуна (народився  в 
с. Мізин).  

У 70-х – 90-х роках минулого століття в газеті «Нові горизонти» 
працював (спочатку заввідділом, потім редактором) Василь Нікітін – 
талановитий журналіст і чудовий поет, автор посмертної збірки віршів 
«Полиновий сміх», керівник літературної студії при газеті. 

Свій журналістський і творчий шлях у «Нових горизонтах» починали 
відомі чернігівські журналісти й  літератори Петро Пулінець і Володимир 
Сапон. У Коропі живуть і працюють поети та прозаїки Мирон Білоус, 
Людмила Прохоренко, Валентина Городня (лауреати премії імені Василя 
Нікітіна), Людмила Кожедуб, Василь Жук, Юрій Шут. 

Часто бував у Коропі і писав про нього український письменник 
Микола Стеблина – його дружина тут народилась. До коропців можна 
віднести й відомого українського письменника старшого покоління Петра 
Дорошка. Він народився в Тупичеві на Городнянщині,  жив у Києві, а в 
Короп приїздив до свого брата Михайла Онуфрійовича – вчителя середньої 
школи. Коропські краєвиди й люди надихали письменника на творчість, 
і він надзвичайно правдиво й лірично їх описав у своїх творах. 

Автор цих рядків також вважає за велику честь називатися 
коропицею (народилася тут у 1953 році). Адже палко люблю свою малу 
батьківщину і оспівую її у поезіях та піснях: 
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Мій Короп 
 

Де плине Десна синьоока 
В майбутнє з далеких століть, 

На березі лівім, високім 
Задумливий Короп стоїть. 
Містечко, закохане в квіти, 

У білі вишневі сади, 
Співають пісні тобі липи 

Й каштани шумлять молоді. 
Рулади пливуть солов’їні 
У таїнство місячних сфер, 
І зорі вдивляються пильно 
В дзеркала річок і озер – 

Де грають лини з коропами 
Й цнотливо лілеї цвітуть, 

Де чаплі гінкі з журавлями 
У гніздах пташаточок ждуть… 

Тут гетьман Дем’ян світ побачив, 
Тут слава живе козаків, 

Про зорі тут мріяв Кибальчич, 
У небо Руденко злетів. 

В людей тут душа, наче пісня, 
Руки щедрі у них, золоті. 

Й звитяжні вони, й серцем ніжні – 
Недарма ж їм ім’я – коропці! 

Лісами сповите густими, 
Де з соснами дружать дуби, 

Наш Короп – містечко гостинне, 
Ласкаво вас просим сюди! 
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Післяслово 
  

Короп загубився маленькою крапкою на карті України. Невеличке 
містечко (за статусом селище міського типу) у самому серці Сіверщини. Та 
коли поглянемо у глиб віків, то сягнемо і древнього літописного Хоробора, 
і славного сотенного міста Гетьманщини – центру озброєння і забезпе-
чення козацької артилерії, і розвинутого ремісничо-торговельного міста 
ХVІІІ – ХІХ століть – одного з найбільших на Чернігівщині. З першої 
половини ХVІІІ століття Короп користувався Магдебурзьким правом. Тут 
колиска таких велетів духу як гетьман Лівобережної України Дем’ян 
Многогрішний, художник Кирило Головачевський, геніальний винахідник 
світового рівня Микола Кибальчич. А історичні і природні пам’ятки 
Коропа і округи мають невичерпний туристичний потенціал. 

ХХ і ХХІ століття позначились для міста і втратами, і надбаннями. 
Та впевнено можемо сказати, що і тепер Короп не втратив свого гордого 
духу, своєї, притаманної йому віками, європейськості і є прикладом 
цивілізовано облаштованого населеного пункту. 

Тут відроджується торгівля, працює малий і середній бізнес. Не 
зважаючи на труднощі останнього періоду, Короп живе, працює, дзвенить 
дитячими голосами… 
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