
Україна − незалежна демократична держава, яка розташована у 

центральній частині Східної Європи та межує з Румунією, Молдовою, 

Угорщиною, Словаччиною, Польщею, Білорусією та Росією. Україна має 

територію 603,700 тис. квадратних кілометрів, що робить її однією з 

найбільших країн Європи. 

Столиця України – місто Київ. 

Клімат в Україні помірно-континентальний.Середньорічна температура 

повітря в Україні коливається від +11 °C +13 °C на півдні до +5 °C +7 °C на 

півночі. У найтеплішому місяці (липні) середньомісячна температура 

змінюється від +17 °C +19 °C на півночі до +23 °C +25 °C на півдні. 

Пересічна середня температура найхолоднішого місяця (січня) змінюється 

від −7 °C −8 °C на півночі до 0 °C +2 °C на півдні. Взимку опади бувають у 

вигляді снігу майже на всій території країни. Висота снігового покриву може 

досягати 10-30 см, а в горах − 40 см. 

Суми — місто обласного значення в північно-східній частині України, 

на Слобожанщині, адміністративний центр Сумської області. Місто лежить 

на берегах річки Псел з притокою річки Сумки.  

Суми – перлина Слобожанського краю, сучасне місто з легким шармом 

старовини, що має значний економічний, науковий і культурний потенціал. У 

ньому тісно переплелися славне історичне минуле і трудове сьогодення. 

Суми – місто, де ми народжуємося, живемо, зростаємо, вчимося, 

працюємо, кохаємо, мріємо, творимо, згадуємо… 

Ось вже майже 365 років, як на береги Псла та Сумки прийшли козаки-

переселенці з селища Ставище на Київщині на чолі з отаманом Герасимом 

Кондратьєвим. За легендою, вони знайшли тут три мисливські сумки з 

монетами. Зображення трьох сумок стало гербом нашого міста, а легенда 

жива у серцях сумчан і понині. На одній з центральних вулиць – 

Воскресенській, що веде до найстарішої кам’яної споруди - Свято-

Воскресенського собору, знаходиться пам’ятник цим сумкам, до якого 

прагнуть доторкнутись усі гості нашого міста, щоб привернути щасливу та 

багату долю. 

Символ міста, його найбільше, як стверджують самі сумчани, чудо – 

Альтанка на Покровській площі. Ця невеличка різьблена бесідка є візитною 

карткою Сум та улюбленим місцем відпочинку його мешканців і гостей. Ні 

революції, ні війни не зачепили своєю руйнівною силою старовинну 

прикрасу міста. Мистецьке дерев’яне різьблення мовби не старіло. Таким 

воно залишається і сьогодні. Біля неї фотографуються молоді подружжя, 

туристи, проходять загальноміські культурно-мистецькі заходи і, як і в ХІХ 

столітті, грають духові оркестри. 

Суми є своєрідною архітектурною Меккою. Кількість архітектурних 

пам’яток вражає. Цільним архітектурним пам’ятником міста є його 

старовинні вулиці: Соборна, Воскресенська, Петропавлівська, Троїцька. 

Кожна будівля тут має свою історію, що бере свій початок у далекому 

минулому.  



Місто понад Пслом славиться й своїми церквами. Навіть назви вулиць 

завдячують старовинним храмам. Прямими, світлими дорогами вели й ведуть 

вони сумчан до святих місць: Спасо-Преображенського собору, 

Воскресенської, Іллінської, Троїцької та інших церков. 

Нині в обласному центрі проживає 275 тисяч мешканців, на 55 

промислових підприємствах працює близько 25 тисяч чоловік. Найбільш 

розвинутими галузями є машинобудування, хімічна та харчова 

промисловість.  

Музичні фестивалі "Бах-фест", "Джаз-фест", "Органум", "Булат" 

зробили наше місто відомим у багатьох куточках світу. Мистецька спільнота 

ініціює проведення різноманітних акцій, творчих симпозіумів, пленерів, 

конкурсів. 

Ukraine is an independent democracy state, located in central Eastern 

Europe and bordering Romania, Moldova, Hungary, Slovakia, Poland, Belarus and 

Russia. Ukraine has an area of 603,700 thousand square kilometers, which makes it 

one of the largest countries in Europe. 

The capital of Ukraine is the city of Kyiv. 

The climate in Ukraine is temperate continental. The average annual air 

temperature in Ukraine ranges from +11 ° C +13 ° C in the south to +5 ° C +7 °C 

in the north. In the warmest month (July) the average monthly temperature varies 

from +17 ° C +19 ° C in the north to +23 ° C +25 ° C in the south. The average 

temperature of the coldest month (January) varies from −7 ° C −8 ° C in the north 

to 0 ° C +2 ° C in the south. In winter, precipitation occurs in the form of snow 

almost throughout the country. The height of snow cover can reach 10-30 cm, and 

in the mountains - 40 cm. 

Sumy is a city of regional significance in the north-eastern part of Ukraine, 

in Slobozhanshchyna, the administrative center of Sumy region. The city lies on 

the banks of the river Psel with a tributary of the river Sumka. 

Sumy is the pearl of the Slobozhansky region, a modern city with a slight 

charm of antiquity, which has significant economic, scientific and cultural 

potential. It closely intertwined the glorious historical past and labor present. 

Sumy is a city where we are born, live, grow, learn, work, love, dream, 

create, remember… 

It has been almost 365 years since Cossack settlers from the village of 

Stavyshche in the Kyiv region, led by Ataman Gerasim Kondratiev, came to the 

shores of Psel and Sumka. According to legend, they found here three hunting bags 

with coins. The image of three bags has become the emblem of our city, and the 

legend lives on in the hearts of Sumy residents to this day. On one of the main 

streets - Voskresenskaya, which leads to the oldest stone building - Holy 

Resurrection Cathedral, there is a monument to these bags, which seek to touch all 

the guests of our city to attract a happy and rich destiny. 

The symbol of the city, its greatest, according to the people of Sumy, a 

miracle - the Altanka on Pokrovska Square. This small carved gazebo is the calling 

card of Sumy and a favorite vacation spot of its residents and guests. Neither 

revolutions nor wars affected the ancient decoration of the city with their 



destructive power. Artistic wood carving does not seem to have aged. It remains so 

today. Young couples and tourists are photographed near it, citywide cultural and 

artistic events are held and, as in the 19th century, brass bands play. 

Sumy is a kind of architectural Mecca. The number of architectural 

monuments is impressive. The whole architectural monument of the city is its 

ancient streets: Soborna, Voskresenska, Petropavlivska, Troitska. Each building 

here has its own history, which dates back to the distant past. 

The city above the Psalms is also famous for its churches. Even the names of 

the streets are due to the ancient temples. They led and lead Sumy residents to the 

holy places of the Transfiguration Cathedral, the Resurrection Cathedral, the 

Church of the Resurrection, the Church of the Assumption, the Trinity Church and 

other churches. 

Today, the regional center has a population of 275,000, and about 25,000 

people work at 55 industrial enterprises. The most developed industries are 

mechanical engineering, chemical and food industries.  

Music festivals "Bach Fest", "Jazz Fest", "Organum", "Bulat" have made our 

city famous in many parts of the world. The artistic community initiates various 

actions, creative symposia, plein airs, competitions. 

 
 

 

 


