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Сумський міський голова Олександр Лисенко 
Звіт Сумського голови Олександра Лисенка перед громадою міста Суми за 2017 рік // 

Панорама. - 2018. - № 18 (3-10 мая). - С. А7-А9. 

В щорічному звіті Сумського міського голови були висвітлені питання: обсяг видатків 

соціального спрямування, міський бюджет та видатки, житлово-комунальна галузь, капітальне 

будівництво, дорожнє господарство, енергозабезпечення та енергозбереження, розвиток 

інфраструктури, культурно-мистецьке життя, комунальний транспорт, молодіжна політика та 

спорт, соціальний захист, освіта і наука, надання адміністративних послуг, охорона здоров’я, 

співпраця з міжнародними фінансовими організаціями. 
 

Інвестиційна програма на 2019 р. сумського «Міськводоканалу» 
Акулин А. Водоканал потратит 12 миллионов : деньги планируют вложить в 

модернизацию водозаборов, КНС и очистных сооружений / А. Акулин // Ваш Шанс. - 2018. - № 23 

(6-13 июня). - С. 14А. 

КП "Міськводоканал" розробив інвестиційну програму на 2019 рік, на виконання якої 

необхідно 11,56 млн. грн. Планується проведення капремонту на Пришибському водозаборі; 

заміна глибинних насосів на Лепеховському, Лучанському, Новооболонському, Пришибському та 

Тополянському водозаборах; оновлення парку спецтехніки; закупівля барової установки (фрези); 

переоснащення трьох каналізаційно-насосних станцій. 
 

Сумське машинобудівне НВО 
Бондаренко С. Точка кипения : машиностроители СНПО бунтуют и митингуют, их 

посылают в отпуск / С. Бондаренко // Панорама. - 2018. - № 26 (27 июня-4 июля). - С. А1, А16. 

Мітинг працюючих на СНВО після п’ятимісячної невиплати заробітної плати. 

Заборгованість фірм-посередників СНВО на 20 червня 2018 року становить 1,6 млрд. грн. 
 

Штеба Н. Что делает независимый профсоюз СНПО? : от трудового коллектива зависит - 

пойдёт предприятие на дно или начнёт возвращать свои позиции в тяжёлом машиностроении / 

Н. Штеба // Ваш Шанс. - 2018. - № 26 (27 июня-4 июля). - С. 12А. 

Сумське СМНВО переживає зараз не найкращі часи: заборгованість перед трудовим 

колективом по заробітній платі за 7 місяців; нехватка заказів; ще одна величезна проблема - 

корпоративний конфлікт між основними акціонерами заводу - Костянтином Григоришиним з 

однієї сторони та Володимиром Лук’яненко і Вадимом Новинським з іншої. 
 

Борги зросли // Сумщина. - 2018. - 14 черв. (№ 24). - С. 3. 

Коротко. Як повідомляє Головне управління статистики у Сумській області, заборгованість 

із виплати заробітної плати упродовж квітня 2018 р. збільшилася на 14,9 млн. грн. і на 1 травня 

2018 р. становила 165,8 млн. грн. Найбільші боржники з виплати зарплати серед економічно 

активних підприємств – це ПАТ «Сумське машинобудівне науково-виробниче об’єднання», борг 

якого становить 117,1 млн. грн., КП Шосткинський казенний завод «Зірка» (7,4 млн. грн.) та ТОВ 

«Маш-сервіс» (2,7 млн. грн.). 
 

Індустріальний парк в м. Суми 
Стасова И. Экономика по-сумски / И. Стасова // Панорама. - 2018. - № 21 (23-30 мая). - 

С. А4. 

На території заводу Центролит планується будівництво індустріального парку, 

стратегічною метою якого буде створення 1150 нових робочих місць і залучення в економіку Сум 

понад 35 млн доларів прямих іноземних інвестицій. Існування парку розраховане на 30 років. Для 

його облаштування необхідно близько 32 млн. грн., які поки ще не виділені з міського бюджету. 



Індустріальний парк - це облаштована відповідною інфраструктурою територія, в межах 

якої учасники парку можуть вести науково-дослідну та господарську діяльність у сфері 

переробної промисловості, інформації та телекомунікацій. 
 

Перереєстрація комунальних установ із м. Суми в райони 
Завадский А. Финансовые войны: облсовет vs Сумы : три областных учреждения уже 

перерегистрируются из Сум в Сумской район и Ахтырку / А. Завадский // Ваш Шанс. - 2018. - 

№ 24 (13-20 июня). - С. 2А-3А. 

У зв’язку з тим, що Сумська обласна рада почала процедуру перереєстрації комунальних 

установ із Сум в райони, бюджет м. Суми за п’ять місяців перевиконано лише на 0,5 % (3,1 млн. 

грн.). 
 

Медична реформа на Сумщині. 
Токар О. Уляна Супрун в Сумах / О. Токар // Ярмарок. - 2018. - № 23 (7 черв.). - С. 4. 

У Сумах з робочим візитом побувала Уляна Супрун, в. о. міністра охорони здоров’я. Вона 

поділилася своїми враженнями від медичної реформи в Сумах і Сумській області та кампанії 

"Обери свого лікаря". Зараз наш регіон на останньому місці з усіх областей України за 

підписанням декларацій з лікарями. 
 

Гончарук Н. "Неуд" от Супрун : почему Сумы оказались на последнем месте в Украине по 

реализации медицинской реформы / Н. Гончарук // Панорама. - 2018. - № 24 (13-20 июня). - С. А1, 

А10-11. 

Під час свого офіційного візиту на Сумщину виконуюча обов'язки міністра охорони 

здоров'я Уляна Супрун відмітила, що Сумська область і Суми не готові до початку медичної 

реформи. Тільки поліклініка № 3 на вул. Іллінській формально готова до підписання декларацій з 

пацієнтами. Міська влада пообіцяла прискорити просування реформи охорони здоров'я в регіоні. 
 

Центр реабілітації дітей у м. Суми. Олена Абаєва 
Гафурова Л. Рішуча Олена Абаєва / Л. Гафурова // Сумщина. - 2018. - 3 трав. (№ 18). - 

С. 11. 

Два роки тому переселенка з зони АТО Олена Абаєва відкрила спеціалізований центр 

реабілітації дітей із особливими потребами, згодом зареєструвала громадську організацію «Світ 

щасливих дітей». Зайнятися такою справою жінку змусила життєва ситуація: у молодшого сина 

Олени лікарі діагностували аутизм. 
 

Сумська центральна районна клінічна лікарня 
55 років на варті здоров’я // Панорама. - 2018. - № 25 (20-27 июня). - С. А6-А7. 

Історія становлення закладу Сумської центральної районної клінічної лікарні. Починаючи з 

1963 року перераховані всі головні лікарі, начмеди та старші медсестри. Висвітлено медичний 

стан району, починаючи з 1970 року. 
 

День Європи в м. Суми 
Касаткіна А. Європейський ювілей : 19 травня у сквері ім. Т. Г. Шевченка відбулося десяте 

ювілейне святкування Днів Європи у Сумах / А. Касаткіна // Панорама. - 2018. - № 21 (23-30 мая). 

- С. А10. 

У сквері ім. Т. Г. Шевченка пройшло святкування Дня Європи. Цьогорічне свято було 

присвячене отриманню Україною безвізу в Європу. 
 

День сталої енергії в м. Суми 
Самый энергичный Sumy Energy Fest : фестиваль, проведенный в рамках Дней 

устойчивой энергии, стал рекордсменом по многолюдности // Ваш Шанс. - 2018. - № 24 (13-20 

июня). - С. 13А. 

Головний організатор фестивалю - міський центр дозвілля молоді. Мета - об'єднання 

громади м. Суми через музику і мистецтво, а також просування ідеї сталого розвитку. 

 



Загиблі сумчани в зоні АТО 
Олександр Аніщенко 

Вшанували пам’ять Олександра Аніщенка // Сумщина. - 2018. - 10 трав. (№ 19). - С. 3. 

У роковини загибелі полковника СБУ О. Аніщенка його пам’ять вшанували у Сумах на 

мітингу-реквіємі у школі № 4, яка носить його ім’я. 
 

Фізична культура і спорт інвалідів. 

Сумські ветерани АТО  
Бойко М. Сильні духом / М. Бойко // Сумщина. - 2018. - 21 черв. (№ 25). - С. 1, 2. 

Вперше в Сумах відбулися Всеукраїнські змагання з кросфіту серед ветеранів АТО "Сила 

нації". 

Димов Д. Соревнования настоящих героев : в Сумах впервые состоялись состязания 

знаменитого проекта "Сила нации" / Д. Димов // Ваш Шанс. - 2018. - № 25 (20-27 июня). - С. 15А. 

У Сумах  вперше пройшли спортивні змагання по кросфіту "Сила нації" серед ветеранів 

АТО з інвалідністю. Раніше турніри для ветеранів АТО проходили в Полтаві, Харкові, Одесі і 

Києві. Від Сум виступали Ігор Лугина, Олександр Бабченко та Анатолій Горбенко. 
 

Багатодітні сім’ї в м. Суми 
Вороненко М. Щаслива родина - міцна Україна / М. Вороненко // Сумщина. - 2018. - 24 

трав. (№ 21). - С. 11. 

З ініціативи обласного благодійного фонду «Милосердя» (голова правління Раїса 

Вороненко), за підтримкою облдержадміністрації, обласної ради, очільників районів і Сумської 

міської ради в обласній філармонії пройшов захід для багатодітних сімей, яких в Сумах і Сумській 

області налічується 4,5 тисячі. Наразі в області функціонує 25 дитячих будинків сімейного типу, в 

яких виховується 167 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Діє 155 

прийомних сімей, в яких на вихованні 298 дітей. 
 

Сумське територіальне відділення МАН 
Лобанок Д. Юні і перспективні / Д. Лобанок // Сумщина. - 2018. - 10 трав. (№ 19). - С. 6. 

Відбулося нагородження переможців учнівських олімпіад та конкурсів 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України. 
 

Міжнародний бізнес-форум SUMY INVEST BRIDGE 

Виставкаи «Слобожанський міст-2018» 
Слободская Н. "Слобожанский мост-2018" в Сумах : промышленный потенциал Сумщины 

приехали оценить пять послов / Н. Слободская // Ваш Шанс. - 2018. - № 22 (30 мая-6 июня). - С. 

6А. 

22 травня 2018 року в Сумах пройшла 15 ювілейна виставка міжрегіонального і 

зовнішньоекономічного співробітництва "Слобожанський  міст - 2018". У виставці прийняли 

участь більше 30 експонентів Сумщини. На базі виставки проходив міжнародний бізнес-форум 

SUMY INVEST BRIDGE. Як виставку так і форум відвідали посли Білорусі, Казахстана, 

Азербайджана, Узбекистана і Македонії, а також бізнесмени із Ірака, Турції і ОАЕ. 
 

Почесний громадянин м. Суми 

Володимир Деркач 
Власова И. Доигрался / И. Власова // Панорама. - 2018. - № 26 (27 июня-4 июля). - С. А2. 

Уродженцю Сумщини, режисеру-постановнику і диригенту фестивалю духової музики 

"Сурми України", заслуженому діячу культури, народному артисту України Володимиру Деркачу 

20 червня 2018 року було присвоєно звання "Почесного громадянина міста Суми". 

 

 

 

 
 



Інклюзивна освіта в м. Суми 
Инклюзивные центры - пока на бумаге : в Сумах первое такое учреждение на базе школы 

№ 3 ждет начала ремонтных работ // Ваш Шанс. - 2018. - № 24 (13-20 июня). - С. 17А. 

З 1 вересня в Сумській області запрацюють інклюзивно-ресурсні центри для особливих 

дітей віком з 2 до 12 років. З 1 вересня в Сумах працюватимуть два таких заклади. Перший - на 

базі школи № 3, там зараз ведуться ремонтні роботи. Другий - в школі № 1. Ремонтні роботи 

виконуються за рахунок одного з благодійних фондів і обласного бюджету. 
 

Українська автокефальна православна церква в м. Суми 
Тисячник М. За українську помісну церкву / М. Тисячник // Сумщина. - 2018. - 10 трав. 

(№ 19). - С. 1. 

Коротко. В Сумах відбулася літургія, молебен та хресна хода за єдину помісну Українську 

автокефальну православну церкву. 
 

Ніч музеїв-2018 в м. Суми 
Тусіна А. Ніч музеїв-2018 / А. Тусіна // Панорама. - 2018. - № 21 (23-30 мая). - С. А11. 

Цього року акція "Ніч музеїв" була приурочена до казково-містичної, незвіданої, таємничої 

теми. Фестиваль представив глядачам 22 локації та 30 проектів, що діяли у різних куточках міста. 
 

Сумські письменники 
Микола Ремньов 

Батуріна А. Ф. Невичерпне джерело натхнення Миколи Ремньова / А. Ф. Батуріна // 

Ярмарок. - 2018. - № 23 (7 черв.). - С. 4. 

Члену Національної спілки журналістів України, одному з керівників обласного осередку 

Міжрегіональної спілки письменників України та літературно-художньому клубу "Грань" Миколі 

Омеляновичу Ремньову виповнилося 70 років. 


