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Соціально-економічне життя міста 

 
Демидов, И.  Объединятся ли Сумы с 11 сёлами? : пока у местных народных 

избранников вопросов больше, чем ответов / И. Демидов // Ваш Шанс. — 2019. 

— № 6 (6 лют.). —  С. 2А-3А. 

В рамках ЗУ "Про добровільне об’єднання громад" до території міста Суми 

бажають приєднатися дві ОТГ - Піщанська ОТГ (Піщане, В. Піщане, Загірське, 

Трофименково, Житейське, Ккирияківщина) і Бітицька ОТГ (Бітиця, 

Пушкарівка, Вакаловщина, Зелений Гай, Нікольське). Під великим питанням 

залишається бюджет, транспортна система, медична  система, освітня система. 

 

Чернов, В.  Без тимчасового латання не обійтися / В. Чернов // Голос України. - 

2019. — №34 (20 лют.). —  С. 7. 

В Сумах разом зі снігом почав танути і асфальт. Шляховики почали ямковий 

ремонт автотраси Суми-Білопілля. 

 

Чернов, В.  Електроенергетика реформується, а споживачі втрачають гроші / В. 

Чернов // Голос України. — 2019. — №33 (19 лют.). —  С. 10. 

В Сумах з 1 січня 2019 року запрацювала нова компанія, яка постачатиме 

електроенергію до споживача "Енера Суми". Без проблем не обійшлося. 

 

Вертіль, О. Електронні табло для пасажирів / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : 

газета центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — N 27. —  С. 

28. 

Йдеться про облаштування зупинок громадського транспорту електронними 

табло, що вказує пасажирам інтервал руху комунального транспорту, дату, час і 

температуру повітря. На сьогодні такими табло облаштовані три зупинки. 

 

Чернов, В.  Міськрада проти поліетилену / В. Чернов // Голос України. — 2019. 

— №32 (16 лют.). —  С. 1. 

Сумська міська рада ухвалила рішення відмови від поліетилену, 

рекомендувавши закладам торгівлі замінити упаковку на якийсь інший 
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матеріал. Тим паче науковці Сумського Національного аграрного університету 

вже давно працююють над технологіями виготовлення посуду та пакетів із 

органічних продуктів, які розкладаються за лічені дні. 

 

Чернов, В.  Промисловість пішла у плюс / В. Чернов // Голос України. — 2019. 

— №27 (9 лют.). —  С. 6. 

На Сумщині порівняно з минулим роком промислове виробництво зросло на 

10,4%. Це сталося завдяки підприємствам хімічної, деревообробної та харчової 

галузі. 

 

Кадетський корпус 

 

Про передачу цілісного майнового комплексу державного ліцею-інтернату з 

посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" імені І. Г. 

Харитоненка до сфери управління Адміністрації Державної прикордонної 

служби : розп. КМ України від 6 лют. 2019 р. № 54-р // Урядовий кур’єр : газета 

центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — N 36 (22 лют.). —  

С. 10. 

До сфери управління Адміністрації Державної прикордонної служби передано 

майновий комплекс ліцею-інтернату "Кадетський корпус" ім. І. Г. Харитоненка. 

 

Перша допомога у умовах бойових дій 

 

Ніконорова, О.  Якщо поранили в бою... / О. Ніконорова // Сумщина. - 2019. - 

28 лют. (№ 9). -  С. 1. 

Загін "Купина" у співпраці із Сумським осередком молодіжної організації 

"Пласт - Національна Скаутська Організація України" проводить тренування з 

надання першої допомоги в умовах бойових дій. 

 

Соціальний захист 

 

Чернов, В. Субсидій поменшало, тому боргів побільшало / В. Чернов // Голос 

України. — 2019. — №21 (1 лют.). —  С. 1,7. 

Згідно з даними  підприємства "Сумигаз" заборгованість клієнтів за паливо 

становить понад 605 млн. гривень. 

 

Модернізація дитячої лікарні 

 

Чернов, В.  Іноземці модернізують лікарню / В. Чернов // Голос України. — 

2019. — №40(27 лют.). —  С. 8. 
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В Сумах здійснюватимуть термомодернізацію дитячої лікарні Святої Зінаїди. 

Проект реалізується у рамках співпраці з Німецьким товариством міжнародного 

співробітництва. 

 

Освітянські події в місті 

 

Вертіль, О. Майстерність демонструють вчителі / О. Вертіль // Урядовий кур’єр 

: газета центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — N 30 (14 

лют.). —  С. 5. 

У Сумах відбулися два професійні конкурси шкільних вчителів, де відзначили 

переможців та лауреатів регіонального туру Всеукраїнського конкурсу 

"Вчитель року-2019" і підвели підсумки міського конкурсу педагогічної 

майстерності "Територія творчості" у номінації "Презентація досвіду з 

використання інноваційних педагогічних технологій". 

 

Шевченко, О.  Мій вибір - вчителювання / О. Шевченко // Панорама. — 2019. 

— № 7 (13-20 лют.). —  С. А10. 

Ольга Онищенко - вчитель початкових класів школи № 8 м. Суми - вийшла у 

фінал регіонального етапу Всеукраїнського конкурсу "Вчитель року-2019" як 

найкращий вчитель в номінації "Вчитель інклюзивного класу". 

 

 

Культурні події в місті 

Вергеліс, О. Сестри Митницького : [п'єса А.П.Чехова "Три сестри"] / О. 

Вергеліс // Дзеркало тижня. Україна : Інформаційно-аналітичний тижневик. — 

2019. — N 6. —  С. 14. 

Розповідається про виставу Едуарда Митницького "Три сестри", поставлену в 

2010 році по однойменній драмі Антона Павловича Чехова. Наводяться цікаві 

факти щодо перебування Чехова у Сумах, вірогідних прототипів головних 

героїнь п'єси, сестер Линтварьових, усадьби Линтварьових тощо. 

 

Вертіль, О. Родом із Сумщини  / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : газета 

центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — N 34 (20 лют.). —  

С. 4. 

Надається інформація про презентацію в Сумах книги "Мартиролог мешканців 

Сумської області, які загинули в локальних війнах і закордонних збройних 

конфліктах", упорядником якого є голова обласної організації Національної 

спілки краєзнавців О. Корнієнко. Книга надрукована за фінансової підтримки 

обласної влади. 
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Вертіль, О.  80-річчю утворення Сумської області присвячено / О. Вертіль // 

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

2019. — N 21 (1 лют.). —  С. 24. 

Започатковано краєзнавчий проект "Сумщина. Велика спадщина", який 

присвячено 80-річчю утворення Сумської області, що передбачає видання 

книжок, під обкладинками яких буде зібрано найкращі мистецькі набутки 

відомих уродженців краю - художників, письменників, краєзнавців, майстрів 

народної творчості, фотохудожників та інших. 

 

Вертіль, О. Творіння рук, душі та серця / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : газета 

центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — N 39 (27 лют.). —  

С. 16. 

У Сумській центральній бібліотеці міській бібліотеці відкрилася виставка 

рушників, присвячена 205-річниці від дня народження Т. Шевчанка, ім’я якого 

має заклад. В основі експозиції - вироби, виконані студентами факультету 

мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А. Макаренка 

під керівництвом викладача, заслуженого майстра народної творчості України 

Ольги Гулей. 

 

Касаткина, А. Аплодисменты! Аплодисменты! / А. Касаткина // Панорама. — 

2019. — № 6 (6-13 лют.). —  С. А16. 

Сокол Олександра - народна артистка України - 1 січня 2019 року відсвяткувала 

свій 75-річний ювілей. 

 

Позняк, Н.  Момент - не дрібниця / Н. Позняк // Сумщина. — 2019. — 28 лют. 

(№ 9). —  С. 7. 

Підтримавши ініціативу "Лесині читання-2019" від громадського інституту 

аналітики (м. Івано-Франківськ та просвіта Прикарпаття), члени літературної 

студії "Літера" м. Суми відвідали музей Лесі Українки в селі Косівщина. 

 

 

Сторінки історії 

 

Кудинов, Д.   "Океан" - технический прогресс в торговле" : об истории 

появления в Сумах одного из самых популярных советских магазинов / Д. 

Кудинов // Ваш Шанс. — 2019. — № 6 (6 лют.). —  С. 15А. 

Історія створення величезного в радянські часи магазину "Океан". Асортимент 

магазину в радянські часи. Найкращі часи розквіту магазин переживав в перші 

10 років після відкриття. 
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Приймач, О.  Сфальшовано на смерть / О. Приймач // Сумщина. — 2019. — 7 

лют. (№ 6). —  С. 3. 

Стаття присвячена історії репресій наших земляків в 1937 р. Описуються долі 

трьох жителів Сумщини, у яких спочатку відібрали все майно, а потім вислали 

до Півночі та Сибіру. 

 

Рудяченко, О.  Король української усмішки : [арешт і заслання Остапа Вишні] / 

О. Рудяченко // Дзеркало тижня. Україна : Інформаційно-аналітичний тижневик. 

— 2019. —№8. —  С. 11. 

Розповідається про нелегку долю видатного українського письменника-

гумориста Остапа Вишні, зокрема його арешт і заслання до табору Ухтпечлаг. 

Зосереджується увага на підтримці письменника в той складний час родиною, 

дружиною. Висвітлюється також подальше творче й особисте життя Остапа 

Вишні. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


