
1 

 

Сумська міська центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка 

Відділ довідково-інформаційної роботи та маркетингу 

Суми на сторінках преси України 

Анотований інформаційний список літератури 

 

Грудень 2018 р. 

 

Бюджет міста на 2019 рік 

 

10 миллионов на идеи сумчан! : в этом году горожане подали рекордное 

количество проектов бюджета участия // Ваш Шанс. — 2018. — № 52 (26 

груд.). —  С. 4А-5А. 

  Протягом вже трьох років влада співпрацює з громадою завдяки новій формі 

роботи - партиципаторному (громадському) бюджету. В 2016 р. на бюджет 

участі було виділено 5 млн. грн. На проекти в 2017 р. виділили 9 млн. грн. В 

2018 р. — 10 млн. грн. а в 2019 р. — 11 млн. грн. 

 

Завадский, А. Бюджет Сум перевалил за 3 миллиарда : основными 

источниками доходов городской казны остаются подоходный налог и местные 

налоги и сборы / А. Завадский // Ваш Шанс. — 2018. — № 51 (19 груд.). —  С. 

22А. 

  Департамент фінансів Сумської міської влади спрогнозував частину доходу   

міського бюджету на 2019 р. в сумі 3,156 млрд. грн. 

 

Соціальний захист 

 

Володимир Войтенко: Учасники АТО можуть розраховувати на допомогу 

міської влади в будь-яких питаннях // Панорама. — 2018. — № 51 (19-26 дек.). -  

С. А4. : ил. 

Викладається зміст робочої зустрічі першого заступника міського голови 

Володимира Войтенка з членами Спілки ветеранів АТО Сумщини. Зокрема, 

учасники зібрання цікавились забезпеченням їх земельними ділянками, 

наданням допомоги на придбання житла, грошової компенсації членам АТО, 

котрі отримали інвалідність в результаті конфлікту на Сході України. 

 

10 сумских АТОшников купили жилье за счет горбюджета // Ваш шанс. 

— 2018. — №49 (5 груд.). —  С. 12А. 

В Сумах 10 учасників АТО скористалися разовою цільовою матеріальною 

допомогою на придбання житла за кошти міського бюджету. Всього за 2018 р. 

було визначено 60 отримувачів, на кожного — 350 тис. грн. Наразі допомога 

перерахована 32 учасникам АТО на суму 11,2 млн. грн. Ще 28 отримають її в 

грудні. Серед 10 учасників АТО вісім придбали нове житло за межами Сум, 

двоє купили приватні будинки. 
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Павлова, Л. Особые ребята: жить без ограничений! : что нового в областном     

центре комплексной реабилитации для детей и лиц с инвалидностью? / Л. 

Павлова // Ваш Шанс. — 2018. — № 50 (12 груд.). —  С. 13А. 

З вересня 2018 року центр змінив свій статус - на сьогодні це Обласний центр 

комплексної реабілітації для дітей і осіб з інвалідністю. Збільшився віковий 

поріг перебування у центрі - дітки від народження і до 25-ти років. Збільшився 

штат професіоналів по роботі з дітьми. З 1 січня 2019 року діти з інвалідністю 

можуть проходити реабілітацію в стаціонарному відділенні змішаного типу у 

Рибцях. 

 

Рябов, А. Перші патронатні  : В Сумах перші чотири родини підписали 

договори на надання послуг з патронату над дитиною / А. Рябов // 

Панорама. — 2018. — № 52 (26 груд. - 2 січ.). —  С. А4. : ил. 

Чотири родини сумчан виявили бажання поділитись родинним теплом із 

дітьми, що опинились у складних життєвих обставинах. Всі кандидати у 

патронатні вихователі пройшли спеціальне навчання та отримали рекомендації 

щодо готовності надавати послуги над дитиною. Стати першими 

патронатними вихователями виявили бажання родини Анатолія Рябова, Ольги 

Коковіної, Олени Коновалової та Віолетти Бершової. 

 

Сумська міська служба зайнятості 

 

Гончарук, Н. Міська служба зайнятості: історія успіху і вдалої співпраці 

/ Н. Гончарук // Панорама. — 2018. — № 52 (26 груд.- 2 січ.). —  С. А7. : 

ил. 

Розповідається про досягнення міської служби зайнятості за 2018 рік. Йдеться 

про плідну співпрацю з будівельною компанією Федорченко, що вже багато 

років поспіль звертається за допомогою в укомплектуванні кадрами та є 

володарем нагороди "Кращий роботодавець року". За період січень-листопад 

2018 р. службою зайнятості було працевлаштовано 5569 осіб. 

 

Сумская служба занятости: ищем и находим работу вместе! : как 

современные сервисы помогают приблизить услуги к населению, повысить их 

доступность и качество // Ваш Шанс. — 2018. — №51 (19 груд.). —  С. 24А. 

Міський центр зайнятості перетворився в потужну сучасну сервісну структуру. 

З’являються нові сервіси для претендентів, роботодавців і для випускників 

шкіл. 

Захист довкілля 

 

        Вертіль, О. Півмільйона гривень на біологічні пакети / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 2018. — N 

235 (12 груд.). —  С. 6. 
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Команда молодих вчених Сумського національного аграрного університету 

брала участь в конкурсі Elephant Hackathon (м. Київ) і отримала грант на власну 

розробку з виготовлення біологічних пакетів, які розкладаються. 

 

      Завадский, А. На экологию потратят 142 миллиона : исполком утвердил новую 

программу охраны окружающей среды в Сумах на 2019-2021 годы / А. 

Завадский // Ваш Шанс. — 2018. — № 48 (28лист.-5 груд.). —  С. 4А.  

      Виконком міста Суми затвердив програму охорони навколишнього    

середовища міста на 2019-2021 роки. На заходи по поліпшенню ситуації 

виділили 142,4 млн. грн.: 81,6 млн. грн. - із міського бюджету,а 60,7 млн. грн. - 

із державного бюджету. 

 

        Змішані відходи - це сміття; роздільно зібрані відходи - це ресурси : [За 

інформацією Департаменту житлово-комунального господарства, 

еноергоефективності та паливно-енергетичного комплексу Сумської обласної 

державної адміністрації] // Панорама. — 2018. — № 50 (12-19 дек.). —  С. А16. : 

ил. 

Аналізується питання забрудненя навколишнього середовища відходами. В 

Сумській області станом на 01.01.2018 утворилось майже 189 тис.тон твердих 

побутових відходів, які захоронені на 19 полігонах та 146 звалищах. Більшість 

даних полігонів не відповідає санітарним та гігієнічним нормам і в 

майбутньому не зможуть приймати зростаючий об’єм відходів, бо вони 

настільки морально та фізично застаріли що фактично їх можна вважати 

звалищами. 

 

 Николаева, Е. Деньги за ум / Е. Николаева // Панорама. — 2018. — 

№50 (12-19 дек.). —  С. А2. : ил. 

Ресурсозберігаючий проект FoodBIOPack Сумського національного аграрного 

університета виборов грант — 500 тис. грн.від фонду підтримки науки в 

Україні Elephant Fund. Сумчани виготовляють біорозкладні пакети для 

продуктів, які в перспективі радикально змінять ринок упаковки і зроблять 

його більш екологічним і безпечним. 

 

      FoodBIOPack : команда Сумського національного аграрного університету 

отримала півмільйона гривень на розвиток екологічного стартапу // День. — 

2018. — N 226. —  С. 2. 

Розробники проекту пропонують інноваційну концепцію виготовлення 

одноразового екологічного посуду та упаковки. 

 

      Чернов, В.  На екологію витратять мільйони  / В. Чернов // Голос України : 

газета Верховної Ради України. — 2018. — N 231 (5 груд.). —  С. 15. 

Розповідається про затвердження у Сумах трирічної цільової програми 

покращення екологічного стану та охорони довкілля. На передбачені нею 

заходи використають 142 млн грн, із яких 61 млн становитимуть кошти 

державного, а решта - міського бюджетів. 
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Освітянські події міста 

 

Євдокімова, К. Дуальна освіта: наміри, переваги та перспективи : Група 

компаній "Технологія" та Сумський центр професійно-технічної освіти 

працюватимуть за новими принципами дуальної освіти / К. Євдокімова // 

Панорама. — 2018. — № 51 (19-26 груд.). —  С. А15. : ил. 

12 грудня 2018 р. відбулося підписання угоди про співпрацю між Сумською 

міською радою, групою компаній "Технологія" та ДПТНЗ "Сумський центр 

професійно-технічної освіти" щодо підготовки робітничих кадрів для повного і 

своєчасного забезпечення промислових підприємств міста трудовими 

ресурсами. Метою Угоди є створення механізмів співпраці сторін для 

підготовки робітничих кадрів за сучасними системами навчання. З боку групи 

компаній "Технологія" вже наступного року Сумський центр ПТО може 

розраховувати на фінансування у розмірі 1 млн. грн. 

 

Немеш, В. Одна з головних порад - "вивчайте історію!" : більдредактор 

"Дня" Микола Тимченко виступив перед студентами Сумського 

державного університету / В. Немеш // День : щоденна всеукраїнська 

газета. — 2018. — N 233/234 (21-22 груд.). —  С. 28. 

Зі студентами кафедри журналістики та філології Сумду в рамках діяльності 

регіонального професійного Центру базової медіаосвіти відбулась зустріч 

більдредактора газети "День" Миколи Тимченко.  

 

Чернов В. Зварників навчатимуть по-сучасному / В. Чернов // Голос 

України. — 2018. — № 241-242 (15 груд.). —  С. 63. 

На базі Сумського вищого професійного училища будівництва та 

автотранспорту відкрили навчально-практичний центр із підготовки зварників. 

 

Чернов В. Студентів зі Шрі-Ланки навчатимуть дистанційно / В. Чернов 

// Голос України. — 2018. — № 245 (20 груд.). —  С. 17. 

Делегація Сумського державного університету повернулася зі Шрі-Ланки, де 

приймала участь у відкритті нового навчального корпусу у Міжнародному 

інституті буддистських вчень Наганада. 

 

Чернов, В. Підприємства допоможуть готувати робітничі кадри / В. 

Чернов // Голос України. — 2019. — № 240 (14 груд.). —  С. 9. 

Йдеться про угоду щодо співпраці між Сумською міською радою, 

комунальним закладом "Сумський центр професійно-технічної освіти" та 

групою компаній "Технологія". Згідно з нею майбутніх робітників 

готуватимуть за передовими методиками та із застосуванням сучасного 

обладнання, яке навчальному закладу нададуть високотехнологічні сумські 

підприємства. 
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Шевченко, О.  Козацьке лото по-сумськи [Текст] / О. Шевченко // Панорама. - 

2018. — № 47 (21-28 листоп.). —  С. А6. 

Розповідається про досвід використання гри в лото "Козацька спадщина 

Сумщини", якою сумські педагоги заохочують школярів до вивчення історії 

рідного краю. Одним з авторів та розробників краєзнавчої гри-лото є Ірина  

Пархоменко, методист Сумського обласного центру позашкільної роботи з 

талановитою молоддю. 

 

Медична реформа 

 

Березовська Я. Коли лікуватися - страшно... / Я. Березовська // 

Сумщина. — 2018. — № 49 (6 груд.) —  С. 3. 

Йдеться про лікування ВІЛ-інфікованих. Матеріали з брифінгу лікарів 

Сумського обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДу.  

 

Виноградов І. Є такий день... / І. Виноградов // Сумщина. — 2018. — № 

49 (6 груд). —  С. 7. 

День відкритих дверей пройшов у Сумському обласному центрі реабілітації 

дітей та осіб з інвалідністю. 

 

Чернов В. Лікарня на колесах замінить поліклініку / В. Чернов // Голос 

України. — 2018. — №№ 241-242 (15 груд.). —  С. 1. 

У Сумах презентували пересувний лабораторно-діагностичний комплекс, який 

придбали за 6,5 млн. грн, з яких 5,2 млн. грн. - це грантові кошти з Європи, а 

1,3 млн. грн - внесок обласного бюджету. "Лікарня" виїжджатиме переважно у 

віддалені села. 

 

Містобудування 

 

Власова И. Поехали! : В Сумах после ремонта окрыли мост на ул. 

Горького / Ирина Власова И. // Панорама. — 2018. — №49 (5-12 дек.). —  

С. А5. 

Йдеться про відкриття 3 грудня 2018 р. мосту через річку Сумку на вулиці 

Горького для проїзду автомобілів. З липня 2018 року міст був закритий на 

капітальний ремонт, що здійснював "Сумимістбуд". Бюджет ремонту - 

5,372376 млн. грн. 

 

Горпинич, А. Лампочка Кузьмича : Будівництво Меморіалу Героїв на 

Центральному міському кладовищу не завершено. Об’єкт не зданий в 

експлуатацію / А. Горпинич, Є. Положий // Панорама. — 2018. — №49 

(5-12 дек.). —  С. А12. 

На День Незалежності України на Центральному міському кладовищі відкрили 

Алею Героїв АТО (Меморіал), але роботи на об’єкті не завершені. За словами 

виконавчого директора благодійного фонду "Суми" Олесандри Мартиненко, 

об’єкт в експлуатацію офіційно не зданий. Стаття присвячена фінансовим та 



6 

 

будівельним проблемам, що стали на перешкоді закінченню роботи з 

увічнення пам'яті загиблих. 

 

Эспланада: будет новый конкурс?: главный горархитектор и активисты 

настаивают на разработке абсолютно нового ДПТ // Ваш Шанс. — 2018. 

— № 49 (5-12 груд.). —  С. 7А. 

З 1 вересня 2018 року вступили в силу нові державні норми по будівництву, 

але еспланада (мікрорайон, обмежений вул. Харківською, пр. Лушпи тв вул. І. 

Сірка) забудовується ще за старими нормами. Отже проект забудови 

еспланади, на думку начальника міського управління А. Кривцова, потрібно 

переробляти згідно норм ДБН. 

 

Макарова, А. Культурный центр - в усадьбе Харитоненко : сумчане бьют 

тревогу и требуют заняться историческими сооружениями на Троицкой как 

можно быстрее / А. Макарова // Ваш Шанс. — 2018. — № 51 (19 груд.). —  С. 

2А. 

Нещодавно пройшли громадські слухання, присвячені проекту бюджета 2019 

року. Жителі Сум сильно стурбовані долею історичної будівлі - садиби 

Харитоненка, що на вул. Троїцькій; за який кошт її відремонтують? 

 

Воїни АТО 

 

Вертіль, О.  Герої нашого часу / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : газета 

центральних органів виконавчої влади України. — 2018. — N 232 (8 груд.). —  

С. 12. 

     Йдеться про презентацію книги "Герої нашого часу: 19 історій ветеранів   

АТО" сумської письменниці, журналістки Алли Акіменко, що  відбулася у 

Сумській обласній науковій бібліотеці. Книжка вийшла накладом тисяча 

примірників. Видання отримають насамперед герої нарисів, бібілотеки краю, 

школи, музейні та інші заклади. Опрацьовується питання про додатковий 

тираж. 

 

Горпинич, А. Незломлений та щасливий : 23-річний ветеран АТО Ігор 

Лугіна встановлює національні рекорди, стає справжнім Миколаєм для 

сиріт, має мрію і втілює її у життя / А. Горпинич // Панорама. — 2018. — 

№ 51(19-26 дек.). —  С. А1, А7. : іл. 

Пропонується інтерв’ю з сумчанином, ветераном АТО Ігорем Лугіною, який 

повернувся з війни інвалідом, але переборов свої складні життєві обставини та 

став найшвидшим в Україні особливим марафонцем. Попри свій складний 

фізичний та матеріальний стан Ігор займається благодійною діяльністю. Він 

вишиває картини для того, щоб на виручені гроші робити подарунки дітям без 

батьківької опіки. Ігор — людина, сильна духом, справжній герой. 

 

Максимова, Я. Герої нашого часу / Я. Максимова // Панорама. — 2018. 

— № 50 (12-19 дек.). —  С. А3 : ил. 
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Розповідається про презентацію книги нашої землячки Алли Акіменко "Герої 

нашого часу: 19 історій ветеранів АТО", що відбулася у Сумській обласній 

науковій бібліотеці. 

 

 

Наумова, Л. Не жалею, что пошел защищать страну : Участник АТО — 

о буднях на войне, мужской дружбе и отношении государства к 

ветеранам : [інтерв’ю з учасником АТО Віталієм Веденіним] / Л. 

Наумова // Ваш шанс. — 2018. — № 49 (5 груд.). — С. 12А 

Пропонується інтерв’ю з учасником АТО, військовослужбовцем Віталієм 

Веденіним, що пішов захищати нашу країну за покликом серця. Служив він у 

58-й бригаді, що захищала Авдеєвську промзону. Віталій на війні втратив 

ногу. Згадує про службу, про дружбу на війні, про своїх побратимів. Говорить 

про необхідність психологічної і фізичної реабілітації ветеранів АТО. 

 

Чернов, В.  Надрукують ще й додатковий тираж  / В. Чернов // Голос України : 

газета Верховної Ради України. — 2018. — № 234 (7 груд.). —  С. 10. 

      Розповідається про презентацію книги "Герої нашого часу: 19 історій 

ветеранів АТО" сумської журналістки Алли Акіменко. Книгу замовила та 

профінансувала Сумська обласна державна адміністрація. 

 

Законодавство регламентує роботу "Сумитеплоенерго" 

 

       Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання для потреб населення товариству з обмеженою 

відповідальністю "Сумитеплоенерго" та внесення змін до деяких постанов 

НКРЕКП : постанова НКРЕКП від 10.12.2018 № 1730 // Урядовий кур’єр : 

газета центральних органів виконавчої влади України. — 2018. — № 234 (11 

груд.). —  С. 26-27. 

 

Надається повний текст постанови про встановлення тарифів на теплову      

енергію, її виробництво, транспортування, постачання для потреб населення 

товариству з обмеженою відповідальністю "Сумитеплоенерго".  

 

Про встановлення тарифів на теплову енергію, її виробництво, 

транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, релігійних 

організацій та інших споживачів (крім населення) товариству з обмеженою 

відповідальністю "Сумитеплоенерго" та внесення змін до деяких постанов 

НКРЕКП : постанова НКРЕКП  10.12.2018 № 1731 // Урядовий кур’єр : газета 

центральних органів виконавчої влади України. — 2018. — № 234 (11 груд.). —  

С. 27-28. 

 В постанові йдеться про необхідність установити товариству з обмеженою 

відповідальністю "Сумитеплоенерго" тарифи на теплову енергію, її 

виробництво, транспортування, постачання для потреб бюджетних установ, 

релігійних організацій та інших споживачів (крім населення).  
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 Про встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та 

централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню 

товариством з обмеженою відповідальністю "Сумитеплоенерго", яке є 

виконавцем цих послуг : постанова НКРЕКП 10.12.2018 № 1772 // Урядовий 

кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 2018. — № 

234 (11 груд.). —  С. 38. 

 Надається повний текст документу про установлення тарифів на послуги з       

централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що 

надаються населенню товариством з обмеженою відповідальністю 

"Сумитеплоенерго".  

 

Культурні події міста 

 

Вертіль, О. Художницю надихнула творчість Олеся  / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 2018. — N 

230 (6 груд.). —  С. 12. 

Розповідається про виставку робіт художниці Ганни Сергеєвої, 

присвячену 140-річчю від дня народження нашого земляка Олександра 

Олеся, яку відкрили у Сумському обласному художньому музеї імені Н. 

Онацького. В експозиції майже 30 живописних олійних і акрилових, а 

також графічних робіт в авторській техніці на тканині, над якими 

майстриня працювала майже 20 останніх років. 

 

Горпинич А. Святиня поза законом / А. Горпинич // Панорама. — 2018. 

— № 49 (5-12 груд.). —  С. А5. 

У Сумах відбулося відкриття пам’ятного вірменського знаку, хачкару, у сквері 

"Дружба". Це стало знаменною подією для вірменської общини Сумщини, 

адже цей пам’ятник став першим на території всієї області. Сумський хачкар 

встановлений на честь вірмен, котрі стали жертвами різноманітних репресій.  

 

Гринка, А. Детский взгляд / А. Гринка // Панорама. — 2018. — №51 (19-

26 дек.). —  С. А2. 

Йдеться про виставку-конкурс "Всесвіт очима дитини", що проходить в Сумах 

вже 23 роки поспіль. Цього разу 110 її учасників представляли в Центральні 

бібіліотеці ім. Т. Г. Шевченка більше двухсот робіт в сфері живопису та 

декоративно-прикладного мистецтва. Відбулося нагородження п’яти 

переможців, що будуть отримувати в наступному році стипедвії від міської 

ради в розмірі 2000 грн. на рік. 

 

Касаткіна, А. Євген Положій: "Програма мого першого 

Північноамериканського вояжу дуже насичена" / А. Касаткіна // 

Панорама. — 2018. — № 48 (28 нояб.-5 дек.) . —  С. А8. 

Євген Положій розповідає про свій майбутній тур Канадою та Америкою, 

говорить про організаторів турне, ділиться своїм очікуваннями від поїздки. 
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Євген запланував презентацію своїх творів, творчі зустрічі, читання та 

прем’єру п’єси "Східні канікули" за мотивами роману "Іловайск". 

 

Котницька С. Наш геніальний земляк / С. Котницька // Сумщина. — 

2018. — 6 груд. (№ 49). —  С. 6. 

В Сумському обласному художньому музеї ім. Н. Онацького відбувся круглий 

стіл, присвячений 140-річчю з дня народження О. Олеся. 

 

Ремньов М. До 130-річчя Григорія Базими / М. Ремньов // Сумщина. — 

2018. — 6 груд. (№ 49). —  С. 6. 

У Сумськый міській бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка відбулася зустріч з 

писменниками, авторами книг про Г. Базиму — П. Нестеренком та М. 

Ремньовим. 

 

Розторгуєва, Н. Щемний сум на полотні / Н. Розторгуєва // Голос України : 

газета Верховної Ради України. — 2018. — № 232/233 (6 груд.). —  С. 11. 

 Про захоплення вишиванням та вишиті картини Оксани Мринської, члена 

Сумського клубу вишивальниць, створеного при громадській організації 

"Жіночі ініціативи". Вишивальниця розповідає про її улюблену роботу 

"Сонячне сяйво", а також невеличку картину, присвячену подіям 2013 року на 

Майдані в Києві. 

 

Сергеев, В.  Великолепная пятёрка стипендиатов : в Сумах подвели итоги 

традиционного городского конкурса "Всесвіт очима дитини" / В. Сергеев // Ваш 

Шанс. - 2018. - № 51 (19 груд.). -  С. 23А. 

 У відділі літератури з мистецтва Сумської міської бібліотеки ім. Т. Г. 

Шевченка відбувся міський конкурс "Всесвіт очима дитини". В конкурсі 

прийняли участь 111 дітей, які представили більше 200 робіт. Жюрі було 

вибрати дуже важко, але в цьому році перемогу отримали Валерія Мусієнко, 16 

років - вишивка; Яна Поплавська, 12 років - живопис; Валерія Пріддуда, 13 

років - різьба по дереву; Василіса Берестньова, 12 років - пластика; Євгенія 

Дехніч, 17 років - художній текстиль. Ці п‘ять переможців будуть отримувати 

стипендію Сумської міської влади в 2019 році. 

 

Сергеев, В. "Послушай, как поёт "Шансон"... : своё двадцатилетие театр 

поэтической песни La Chanson отметил концертом / В. Сергеев // Ваш Шанс. - 

2018. — № 48 (28. лист.-5 груд.). —  С. 19А. 

 24 листопада 2018 року на базі конгрес-центру СумДУ пройшов концерт на    

честь двадцятиріччя театру поетичної пісні La Chanson. 

 

Сергеев В. Шаг к величию : в память о Евгении Фулерове в Сумской 

научной библиотеке прошли "Фулеровские чтения" / В. Сергеев // Ваш 

Шанс. — 2018. — № 49 (5-12 груд.). —  С. 19А. 

Євгеній Фулєров непересічна особистість, автор декількох художніх творів, 

критик. Народився в Києві 29 травня 1960 року. Але був похрещений 20 
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листопада 1960 р. в кафедральному соборі Сум. Навчався ушколі № 4. 

Закінчив Сумський політехнічний інститут в 1983 р. Займав значиме місце в 

культурному житті Сумського регіону. 

 

       Чернов, В. Благодійники збирають подарунки  / В. Чернов // Голос України : 

газета Верховної Ради України. —2018. — N 230 (4 груд.). —  С. 7. 

Про благодійну акцію "Мандрівник Миколай - на гостину завітай", яку 

проводять Центральна міська бібліотека імені Т. Г. Шевченка та Сумський клуб 

мандрівників, що присвячена збору подарунків вихованцям школи-інтернату 

Путивля. 

 

  Шевченко, О. Поповнення колекції / О. Шевченко // Панорама. —2018. 

— № 51 (19-26 дек.). —  С. А2. : ил. 

Сумський краєзнавчий музей 12 грудня 2018 р. прийняв у дарунок понад 

100 предметів старовини, що належать до різних історичних періодів, які 

передав у дар Сергій Гуцан від жителя м. Краснопілля Андрія Верещаги, 

археолог-любитель. 

 

       Шевченко, О.  Лариса Ванеєва: "Я відчула свою особисту причетність та 

відповідальність за долю кролевецького дива" / О. Шевченко // Панорама. —

2018. — № 50 (12-19 груд.). —  С. А12. 

       Дизайн-студія Обласного Центру позашкільної освіти та роботи з    

талановитою молоддю "Art’elь-moda" в 2015-му р. на сцені Сумського театру 

для дітей та юнацтва запрезентувала проект "Вільний птах" - модний показ з 

елементами вишивки кролевецьких мотивів. Вироби (сукні, сорочки, сумки, 

головні убори), були вишиті кролевецькими майстринями. Осінню 2018-го року 

студія "Art’elь-moda" побувала на міжнародній конференції у Херсоні "Народні 

художні промисли як складова креативних індустрій"  і представила колекції 

"Гетьманщина", "Солоха" та "Вільний птах". Йдеться також про співпрацю з 

майстринею, вишивальницею Оленою Петровою. 

 


