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Сумська міська центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка 

Відділ довідково-інформаційної роботи та маркетингу 
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Анотований інформаційний список літератури 

 

Січень 2019 р. 
 

80-років Сумській області 

 

Чернов, В. Область відзначила знаковий ювілей / В. Чернов // Голос України. 

— 2019. — № 7 (12 січ.). —  С. 1. 

Сумщина відсвяткувала 80-річчя від дати утворення області (10 січня 1939 р.). 

Сумщина залишається привабливою для зарубіжних інвесторів. Інтенсивно 

розвивається фармацевтична промисловість, виробництво будівельних та 

пакувальних матеріалів, кондитерських виробів, деревообробної продукції, а 

також стрімко розвивається галузь АПК, де наша область займає провідні 

позиції в державі. 

 

Міський бюджет 

 

Завадский, А. Сумы начали терять доходы : в мэрии надеются, что фискальная 

служба поможет вернуть регистрацию областных КУ в город / А. Завадский // 

Ваш Шанс. — 2019. — № 3 (16 січ.). —  С. 9А. 

Через перереєстрацію міських комунальних установ міський бюджет вже не 

доотримав 15 % фінансування, а це приблизно 500 млн. грн. 

 

Стасова, И. Бюджет с подвохом : в 2019 году городской бюджет превышает 3 

млрд грн., но средств на развитие не так и много / И. Стасова // Панорама. - 

2019. — № 5 (30 січ.-6 лют.). —  С. А1, А8-А9. 

Міський бюджет на 2019 рік було затверджено 19 грудня 2018 року. Проте 

видаткова частина бюджету значно більше прибуткової. 

 

Економічний стан 

 

Чернов, В.  Третині сумчан загрожує надто дороге тепло / В. Чернов // Голос 

України. — 2019. — № 9 (16 січ.). —  С. 6. 

Котельня Північного промвузла радикально підвищить тарифи на 40 %. 

Підвищення пояснюється великою заборгованістю підприємства за газ, 

електоренегрію та заробітної плати працівникам. 
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Чернов, В.  Розпрощатися з боргами не вдалося / В. Чернов // Голос України. - 

2019. — № 5 (10 січ.). —  С. 1. 

Борг із заробітної плати у м. Суми на початок 2019 року 250 млн. грн. Велика 

частина боргу належить Сумському машинобудівному виробничому 

об’єднанню (215 млн.). Із 17 підприємств-боржників — 6 економічно активні 

(221 млн. боргу), а на підприємства-банкрути припадає майже 30 млн. грн. 

боргу. 

 

Чернов, В.  Більшістю ліфтів краще не користуватися / В. Чернов // Голос 

України. — 2019. — № 4 (9 січ.). —  С. 8. 

У Сумах лише третина ліфтів (а саме —364) безпечна для користування, згідно 

технічної експертизи Управління Держпраці на Сумщині. 

 

Чернов, В.  Дороги захистять / В. Чернов // Голос України. — 2019. — № 6 (11 

січ.). —  С. 18. 

Міський голова - Лисенко Олександр - розпорядився, щоб уже весною на 

кожному в’їзді до Сум з’явилися контрольно-вагові комплекси. До обласного 

центру не пропускатимуть фури, які загружені над норми, бо через це 

погіршується стан доріг у місті. 

 

Чернов, В.  ...доведеться запасатися свічками / В. Чернов // Голос України. — 

2019. — № 2 (4 січ.). —  С. 7. 

Мешканці одного з багатоквартирних будинків в м. Суми заборгували ЖЕКу 

велику суму грошей. Через це ЖЕК має намір вимикати комунальне освітлення 

та ліфти. 

 

Соціальний захист 

 

Вертіль, О. Квартира для сироти  / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : газета 

центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — № 15. —  С. 6. 

23-річний сумчанин Віктор Бєляєв отримав однокімнатну квартиру, яку для 

нього придбала служба у справах дітей Сумської міської ради відповідно до 

постанови Кабінету міністрівУкраїни від 15 листопада 2017 року, якою 

затверджено порядок надання субвенції з державного бюджету на придбання 

житла дітям-сиротам віком до 23 років. Нині на квартирному обліку 

перебувають 122 дитини-сироти. 

 

Чернов, В.  У сироти буде власне житло / В. Чернов // Голос України. — 2019. 

— № 12 (19 січ.). —  С. 1. 
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У Сумах 23-річний Віктор Беляєв (дитина-сирота) отримав у подарунок від 

влади 1-кімнатну квартиру, яку придбали за кошти державної субвенції, 

передбачені на фінансування програми забезпечення житлом дітей-сиріт. 

 

Вища освіта 

 

Ладика, В. "Жодна нація не зможе досягти процвітання, доки не усвідомить, що 

орати поле - таке саме гідне заняття, як і писати поему" : інтерв’ю з ректором 

Сумського національного аграрного університету / В. Ладика ; бесіду вів О. 

Вертіль // Урядовий кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади 

України. — 2019.— № 16 (25 січ.). —  С. 5. 

Ректор Сумського національного аграрного університету В. Ладика розповідає 

про пріоритети діяльності очолюваного ним навчального закладу, про тісну 

співпрацю з органами місцевого самоврядування, про те, як запроваджується 

інтегрована система навчання та про найближче майбутнє вишу. 

 

Вертіль, О.  Біопластиковий прорив : розробка молодого сумського науковця 

Дмитра Бідюка дадуть змогу зберегти чистоту довкілля / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — №7 

(26 січ.). —  С. 6. 

Розповідається про напрацювання кафедри технології харчування СНАУ і 

особисто кандидата технічних наук Дмитра Бідюка щодо розробки технології 

біорозкладного пакування для харчової продукції. Цей проект має назву 

FoodBIOPack. На сьогодні розроблено прототипи пакетів, соломинок і 

стаканчиків із натуральних компонентів, які широко використовують у харчовій 

промисловості. 

 

Профорієнтація 

 

Чернов, В. Молоді пропонують програмувати успішність / В. Чернов // Голос 

України. —2019.— № 19 (30 січ.). —  С. 1. 

Сумський обласний центр зайнятості запровадив профорієнтаційний онлайн-

сервіс для старшокласників. 

 

Патріотичне виховання 

 

Лях, В. Козачата на чатах міста / В. Лях // Сумщина. — 2019. — 1-10 січ. (№ 1-

2). —  С. 7. 

Учні козацького класу ССШ № 25 ознайомились з діями військових під час 

військового стану, відвідали блокпост на вул. Роменська. Для дітей поліцейські 
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провели теоретико-практичне заняття з правил несення патрульної служби на 

блокпосту. 

 

Реформування медицини 

Чернов В. Важливій клініці - сучасну реконструкцію / Чернов В. // Голос 

України. — 2019. — № 11 (18 січ.). —  С. 12. 

В обласному онкологічному диспансері відбулася визна нарада чиновників, 

медпрацівників і депутатів облради. Висновки: заклад знаходиться в поганому 

стані. Ремонт приміщення та придбання обладнання здійснюватиметься не лише 

за кошти міського бюджету, а й за кошти ДФРР (Державний фонд 

регіонального розвитку) та місцевих громад. 

 

Культурне життя 

 

Вертіль, О.  Від картин художників до зразків флористики / О. Вертіль // 

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

2019. — № 18 (29 січ.). —  С. 24. 

В обласному художньому музеї ім. Н. Онацького представлена виставка 37 

картин художників-уродженців краю, які створили ці роботи в період 1900-1960 

років. Це пейзажі, портрети і наюрморти Д. Бурлюка, О. Богомазова, Г. 

Нарбута, В. Зарецького та ін. А в Сумській міській галереї відкрита виставка до 

30-річчя сумської флористики. 13 майстрів запропонували для огляду майже 

120 робіт, виготовлених з природних матеріалів. 

 

Вертіль, О.  Сумський музей поповнився британськими монетами / О. Вертіль // 

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

2019.— №19 (30 січ.)—  С. 12. 

Нумізматичне зібрання Сумського краєзнавчого музею поповнилося шістьма 

монетами Англійського королівства, датованих XXIII-XX ст., які свого часу 

конфіскували працівники митних органів. 

 

Літвіненко, А.  "Зимові акварелі" / А. Літвіненко // Сумщина. — 2019. — 17 січ. 

(№ 3). —  С. 6. 

У Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці відбувся літературно-

музичний марафон у рамках літературного клубу "Дивослово". 

 

Літвіненко, А. Найкращі фото сумських майстрів! / А. Літвіненко // Сумщина. 

— 2019. — 31 січ. (№ 5). — С. 7. 

У Сумській обласній науковій універсальній бібліотеці відкрилася виставка 

"Фотохудожник-2018", на ній представлено 50 робіт 23-х фотографів. 
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Плохута, О. Видатні митці Сумщини / О. Плохута // Сумщина. — 2019. — 17 

січ. (№ 3). —  С. 6. 

Виставка живопису, графіки та скульптури з фондів обласного художнього 

музею відомих митців ХХ-го століття - уродженців Сумщини. 

 

Чернов, В.  Край породив багатьох державників / В. Чернов // Голос України. 

— 2019. — №18 (29 січ.). —  С. 8. 

В Сумах пройшла виставка "Сумщина в Українській революції 1917-1921 років. 

Видатні військові та державні діячі". Виставка знайомить із 14 державними та 7 

військовими діячами-уродженцями Сумщини. Микола Василенко — в.о. 

прем’єр-міністра в уряді Павла Скоропадського; Олександр Греків — генерал-

хорунжий УНР; Борис Іваницький — спікер парламенту України в екзилі та 

інші. 

 

Фестиваль «Слобожанські смаки» 

Вертіль, О. Сумщина готується до "Слобожанських смаків" / О. Вертіль // 

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

2019. — N 1 (3 січ.). —  С. 8. 

На Різдво в Сумах розпочнется тижневий гастрономічний фестиваль 

"Слабожанскі смаки", під час якого сумчани, гості міста зможуть скуштувати 

автентичні страви Слобожанщини. 

 

Чернов, В.  Гастрономічна екзотика - магніт для туристів / В. Чернов // Голос 

України. — 2019. — № 10 (17 січ.). —  С. 6. 

В області завершився фестиваль "Слобожанські смаки". Надалі "Слобожанські 

смаки" у форматі фотовиставки подорожуватимуть по всій Україні з метою 

залучення туристів. Спочатку експозиції завітають до Києва, Полтави і 

Чернігова. Відвідувачам виставки пропонуватимуть сумські напої та смаколики. 

 

Чернов, В.  Гурманів дивуватимуть тиждень / В. Чернов // Голос України. - 

2019. — № 2 (4 січ.). —  С. 6. 

У місті Суми відбудеться гастрономічний фестиваль "Слобожанські смаки". З 7 

по 14 січня міські ресторани пропонуватимуть сум’янам та гостям міста 

автентичні слобожанські страви. У фестивалі братимуть участь ресторани 

"Здибанка", "Шалена шкварка" та ін. 

 

 

Пам’ятники архітектури на центральному кладовищі Сум 

 

Сурков, В.  Место еврейской скорби : на центральном кладбище Сум есть 

особый участок / В. Сурков // Ваш Шанс. — 2019. — № 3 (16 січ.).—  С. 14А. 



6 
 

На Сумському центральному кладовищі існують могили сумських євреєїв, які 

проживали у місті дуже давно. Цікавий пам’ятник архітектури - піраміда-склеп, 

яка знаходиться на території кладовища. Інформації про неї в архівах не існує. 

 

Сурков, В. Пирамида: потерять нельзя спасти : почему город не заботится о, 

возможно, старейшем памятнике центрального кладбища? / В. Сурков // Ваш 

Шанс. — 2019. — № 5 (30 січ.). —  С. 19А. 

На центральному кладовищі знаходиться унікальний пам’ятник архітектури - 

старовинний склеп-усипальниця. Звідки він взявся і хто в ньому похований, 

архіви про це умовчують, але є ймовірність, що цей склеп спроектував і 

побудував відомий архітектор Микола Алфьоров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


