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Сумська міська центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка 

Відділ довідково-інформаційної роботи та маркетингу 

Суми на сторінках преси України 

Анотований інформаційний список літератури 

 

Травень 2019 р. 
 

Сумська міська ОТГ 

 

Власова, И. Дружить домами : депутаты присоеденили к Сумам 6 сёл и тем 

самым создали Сумскую городскую ОТГ / И. Власова // Панорама. — 2019. — 

№18 (1-8 трав.). —  С. А4. 

24 квітня Сумська міська рада прийняла рішення про приєднання до 

територіальної громади Сум села Піщаного, Верхнього Піщаного, Загорського, 

Трофименкового, Житейського, Кирияківщина. 

 

Енергозбереження 

Чернов, В.  Енергозбереження коштує недешево / В. Чернов // Голос України. — 

2019. — №83 (3 трав.). —  С. 8. 

Цього року на Сумщині планують заходи щодо  енергозбереження та підвищення 

енергоефективності у бюджетній сфері. Третину коштів від заявленої суми (72 

млн. грн.) виділять з держбюджету. 

 

Архітектура міста 

ДПТ для 12-го микрорайона Сум : где именно разместят два садика на 160 и 30 

детей и общеобразовательную школу // Ваш Шанс. — 2019. — №18 (1-8 трав.). —  

С. 5А. 

Управління архітектури міста Суми оприлюднило Детальний план забудови 

території 12-го мікрорайону. 

 

Макарова, А.  Торги на строительство детсада : УКС объявил тендер почти на 68 

миллионов, а возводить его могут начать уже в июле / А. Макарова // Панорама. 

— 2019. — №21 (22 трав.). —  С. 3А. 

УКС об’явив тендер на 68 мільйонів гривень на будування дитячого садочка на 

території 12-го мікрорайону. 
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Ростоцкая, В.  Радикальный топпинг по-сумски : останутся ли в городе липовая 

аллея, каштаны и тополя - или только обрубки? / В. Ростоцкая // Ваш Шанс. — 

2019. — №20 (15 трав.). —  С. 5А. 

У місті Суми за останні роки гостро постало питання старих дерев. Деяким 

деревам вже більше 100 років, вони є небезпечними для життя. Але оновлювати 

повністю заміною старих дерев на нові для бюджета міста це дуже великі 

фінансові затрати. 

 

Міжнародний бізнес-форум у Сумах 

 

Чернов, В.  Бізнес-форум - місток для інвестицій / В. Чернов // Голос України. — 

2019. — №95 (23 трав.). — С. 6. 

У Сумах відбувся міжнародний бізнес-форум "Sumy Invest Bridge - 2019" у 

приміщенні Сумської Торгово-промислової палати. Серед гостей були 

представники інших областей, а також представники Киргизії, Білорусі, 

Словаччини, Казахстану, Грузії, Торгового дому "Україна-Нігерія". 

 

ВАТ «Сумський м’ясокомбінат» 

 

Чернов, В.  Продаж м’ясокомбінату за безцінь заблоковано / В. Чернов // Голос 

України. — 2019. — №86 (8 трав.). —  С. 8. 

Продаж ВАТ "Сумський м’ясокомбінат" за 46 тис. грн. признали незаконною. 

Стартова ціна становила 34 млн. грн. 

 

Освіта на Сумщині 

 

Вертіль, О.  "Нова українська школа не змушує, а лише заохочує до навчання" / 

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

України. — 2019. — № 96 (24 трав.). —  С. 4. 

Інтерв’ю з директором департаменту освіти і науки Сумської 

облдержадміністрації Вікторією Гробовою, в якому вона розповідає про перші 

підсумки запровадження освітньої реформи на Сумщині і враженням від неї дітей 

та батьків. Йдеться також про про матеріально-технічну базу освітніх закладів та 

плани на наступний учбовий рік. 

 

Павлова, Л. На увлекательные каникулы - в Германию! : как сумские школьники 

из студии START  участвуют в украинско-немецкой интеграции / Л. Павлова // 

Ваш Шанс. — 2019. — №22 (29 трав.). —  С. 13А. 

У Сумах існує студія німецької мови START для дітей та студентів вузів. В 2018 

році студія виграла грант на 3000 євро від українсько-німецькго співтовариства. 

Діти, які навчалися в цій студії мали змогу відвідати Німеччину, завдяки гранту. В 
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цьому році студія також виграла грант і планує відправити дітей до Німеччини на 

канікули. 

 

Сумський педагогічний університет ім. А. Макаренка 

 

Вертіль, О. 100-річчя просвітителя / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : газета 

центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — № 88 (14 трав.). —  С. 

16. 

У Сумському державному педагогічному університеті ім. А. Макаренка пройшла 

міжнародна науково-практична конференція "Формування мовного естетичного 

ідеалу засобами навчальних дисциплін", присвячена 100-річчю із дня народження 

колишнього працівника вишу професора, доктора філологічних наук, академіка 

АН ВШ України Павла Охріменка. Його творчий доробок високо оцінювали 

Максим Рильський, Павло Тичина, письменники та літературознавці Європи. 

 

Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д. Бортнянського 

 

Вертіль, О. Срібні клавіши Дмитра Семикраса / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : 

газета центральних органів виконавчої влади України. — 2019. —  №83 (3 трав.). 

—  С. 24. 

Студент ІІ курсу Сумського вищого училища мистецтв і культури ім. Д. 

Бортнянського Дмитро Семикрас (клас Світлани Морозової) успішно виступив на 

ХІІ Міжнародному конкурсі молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця та 

одержав другу премію, срібну медаль і грошову винагороду. 

 

Сумський центр професійно-технічної освіти 

 

Рябинина, Р. Почти как Милан, только Сумы : на региональном фестивале 

продемонстрировали 22 модных коллекции / Р. Рябинина // Ваш Шанс. — 2019. — 

№21 (22 трав.). —  С. 12А. 

15 травня 2019 року на базі Сумського центру професійно-технічної освіти по 

дизайну і сфері послуг було проведено регіональний фестиваль "Мода. Sumy. 

Стиль". У фестивалі брало участь 13 учбових закладів з м. Київ, Харків, Конотоп, 

Охтирка, Кролевець, Глухів, Ромни і Шостка. 

 

Університет третього віку 

 

Чернов, В.  Навчатися ніколи не пізно / В. Чернов // Голос України. — 2019. — 

№93 (21 трав.). —  С. 13. 

У Сумах відбувся випускний вечір в "Університеті третього віку", який вже існує 

дев’ять років при міському центрі соціального обслуговування "Берегиня". 
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Екологічне виховання 

 

Вертіль, О. Школярі Сумщини вчаться любити природу  / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — № 97 

(25 трав.). —  С. 16. 

Майже 5 тисяч учнів із 350 закладів освіти Сумщини взяли участь в обласному 

етапі конкурсу "Лісівники плекають ліс", представивши 150 робіт - малюнків і 

літературних творів. 

 

Вертіль, О. Еко сумки для еко-Сум  / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : газета 

центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — № 98 (28 трав.). —  С. 

16. 

У Сумах на площі Незалежності влашували корисний флешмоб. Майже 1000 

місцевих школярів та з міста Лебедин і села Велика Чернеччина Сумського району 

представили кілька тисяч власноруч виготовлених сумок з екологічно чистих 

матеріалів, які могли придбати всі охочі за доступними цінами. 

 

Сергеев, В.  День Европы: креатив  зашкаливал! : сумчан ждали тысячи экосумок, 

масса конкурсов и игр, показ мод и мастер-классы волонтёров / В. Сергеев // Ваш 

Шанс. — 2019. — №21 (22 трав.). —  С. 13А. 

18 травня 2019 року м. Суми традиційно святкувало День Європи. Активну участь 

в ньому прийняли школярі. Вони продавали сумчанам еко-сумки, зроблені своїми 

руками. 

 

Увічнення пам’яті героя 

 

Вертіль, О. Герой України назавжди в пам’яті / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : 

газета центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — № 89 (15 трав.). 

—  С. 16. 

У Сумській загальноосвітній школі №4 пройшов мітинг-реквієм до п’ятих 

роковин загибелі полковника СБУ вихованця навчального закладу Олександра 

Аніщенка, який віддав своє життя під час виконання службових обов’язків на 

початку травня 2014-го поблизу міста Слов’янська, рятуючи побратимів. 

Олександрові Аніщенко посмертно присвоєно звання Героя України, Почесного 

громадянина Сум, на честь нього названо вулицю і школу, в якій навчався і 

працював. 

 

АТ «Укрпошта» 

 

Вертіль, О. Укрпошта вшанувала Суми / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : газета 

центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — № 87 (11 трав.). —  С. 

12. 
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7 травня 2019 року державне підприємство АТ "Укрпошта" представило поштовий 

штемпель з перевідною датою "Я люблю Суми, 40000". Таким чином, відтепер 

вважатиметься дійсним спеціальний штемпель, який зафіксує місто на північному 

сході України, адміністративний центр Сумської області. 

 

Дуби Шевченка в Сумах 

 

Вертіль, О. Дуби Шевченка єднають Україну / О. Вертіль // Урядовий кур’єр : 

газета центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — № 90 (16 трав.). 

—  С. 12. 

У межах загальнонаціональної екологічної акції "Дуби Шевченка єднають 

Україну", що розпочалася торік на Черкащині, у сквері "Дружба" міста Суми 

висадили гайок із 30 молодих дерев, вирощених із жолудів дуба, який свого часу 

посадив Великий Кобзар. Так обласний центр долучився до загальноукраїнської 

ініціативи, спрямованої на об’єднання жителів різних регіонів, а також до 

порятунку вікових та пам’ятних дубів Кобзаревої пори. 

 

Сумський обласний академічний театр драми та музичної комедії 

 ім. М. Щепкіна 

 

Вертіль, О.  Яскраве повернення "Назара Стодолі" / О. Вертіль // Урядовий кур’єр 

: газета центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — № 99 (29 

трав.). —  С. 24. 

У Сумському обласному академічному театрі драми та музичної комедії ім. М. 

Щепкіна відбувся прем’єрний показ спектаклю на дві дії "Назар Стодоля" за 

драмою Тараса Шевченка, яка для щепкінців знакова бо ж творчий літопис 

колективу розпочався саме із цього твору Кобзаря. За майже дев’ять десятиліть 

"Назара Стодолю" ставили різні режисери-щепкінці, а відновлення вистави 

належить молодому режисеру Артемію Аніщенку. 

 

Гериатричний пансіонат у Сумах 

 

Павлова, Л. Когда родственник нуждается в уходе : одинокие пожилые люди 

могут рассчитывать на бесплатные пансионат и услуги соцслужбы / Л. Павлова // 

Ваш Шанс. — 2019. — №20 (15 трав.). —  С. 8А. 

У Сумах існує Сумський гериатричний пансіонат для одиноких людей похилого 

віку. Тут можуть знаходитися люди, які не мають дітей, а також ті у яких є діти-

інваліди, або діти, які досягли пенсійного віку. 
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Патронатні сім’ї 

 

Гончарук, Н.  Государственные дяди и тёти : сумские дети, оказавшиеся в 

сложных ситуациях, теперь отправляются не в интернаты или детдома - они гостят 

у патронатных воспитателей / Н. Гончарук // Панорама. — 2019. — №19 (8-15 

трав.). -  С. А6. 

В Сумах існує тенденція, згідно якої дитина, яка лишилася сім’ї попадає до 

патронатних батьків, а не в дитячий будинок чи у дім малютки. Таким чином 

дитині психологічно легше перенести тяжкі обставини життя. 

 

Сумська обласна служба зайнятості 

 

Вертіль, О. Робота знаходить наполегливих : на Сумщині обласна служба 

зайнятості активно використовує державні економічні важелі, завдяки яким на 

ринку праці заповнюють новостворені вакантні посади / О. Вертіль // Урядовий 

кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. — 2019. — № 92 

(18 трав.). —  С. 4. 

На Сумщині обласна служба зайнятості активно використовує державні 

економічні важелі, завдяки яким на ринку праці заповнюють новостворені 

вакантні посади. Розповідається про ТОВ "Завод Кобзаренка",  на якому постійно 

створюються робочі місця. Також йде мова про втілення програми підтримання 

конкурентоспроможності громадян видачі ваучерів особам віком 45 років і 

старшим, які мають 15 років страхового стажу. 

 

Сумський художній музей ім. Н. Онацького 

 

Сергеев, В. Искусство, книги, звёзды и сад : история создания сумского музея с 

1918 года - в цифрах и фактах / В. Сергеев // Ваш Шанс. — 2019. — №19 (8-15 

трав.). —  С. 14А. 

Історія художнього музею в місті Суми: від створення (1918р.) і до 1939 р.; після 

організації Сумської області, музей був реорганізований в обласний художній 

музей. 

 

Сумський, О. "Балтійська симфонія" для українців / О. Сумський // Урядовий 

кур’єр : газета центральних органів виконавчої влади України. —2019. — № 94 (22 

трав.). —  С. 12. 

У Сумському художньому музеї ім. Н. Онацького відкрилася виставка "Балтійська 

симфонія", в експозиції якої 50 творів відомих митців Естонії, Литви і Латвії - 36 

графічних і 14 живописних робіт. 

 

Чернов, В.  Надзвичайні і Повноважні Посли... / В. Чернов // Голос України. — 

2019. — №91 (17 трав.). —  С. 1. 
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Йдеться про виставку живопису "Балтійська симфонія", яка проходила в 

Сумському художньому музеї. 

 

«Ніч музеїв» у Сумах 

 

Касаткина, А.  Пятая на пятёрочку! / А. Касаткина // Панорама. — 2019. — №21 

(22-29 трав.). —  С. А9. 

Вже п’ятий рік поспіль м. Суми приймає участь у міжнародній акції "Ніч музеїв". І 

вже в 5 раз на завершення заходу жителі Сум аплодували, дякували і кричали 

"Браво!" 

 

Сергеев, В.  Ночь началась с утра : в Сумах Международный день музеев 

отпраздновали традиционным фестивалем / В. Сергеев // Ваш Шанс. — 2019. — 

№21 (22 трав.). —  С. 13А. 

 В Сумах пройшов Міжнародний день музеїв в рамках фестивалю "Ніч музеїв". 

 

Козацтво на Сумщині 

 

Шевченко, О. Ігор Білевич: "Козацтво - це дух і сила, що тіло рве до бою" / О. 

Шевченко // Панорама. — 2019. — №18 (1-8 трав.). —  С. А12. 

Інтерв‘ю з Ігорем Білевичем - заслуженим майстром народної творчості України, 

членом НСМНМУ, досвідченим митцем та викладачем, аспірантом, учасником 

АТО, громадським активістом і популяризатором філософії українського козацтва. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 


