туристичний путівник

Автор та ідея:
Відділ маркетингу, промоції та туризму
Управління стратегічного розвитку міста
Сумської міської ради
pmo@smr.gov.ua
701-574
Покровська площа, 2;
Агенція промоції «Суми»
agencypromotion.media@gmail.com
679-839
вул. Соборна, 27.
Фото: visit.sumy.ua/mi-diakuiemo.
Тираж: 2 500 примірників.
Видання підготовлене для
безкоштовного розповсюдження.
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ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Суми – мІСТО, ЯКЕ ВАЖЛИВО ПОБАЧИТИ
Місто Суми розташоване в північно-східній частині України, на Слобожанщині, є адміністративним центром Сумської області. Місто лежить на берегах
річки Псел у гирлі річки Сумки.

Історична довідка
Під час заснування в 1655 році поселення мало назву «Сумина слобода», після
реорганізації слободи в місто — в 1656 році назву було змінено на «Сумин»,
протягом 1650-1660-х років буква «н» поступово зникла і місто отримало сучасну назву — Суми.

95,4
264 000 жителів
км2

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Етимологія назви міста:
▶ найвірогідніше назва Сум походить від топонімів — назв річок
Сума (тепер Сумка) і Сумка (тепер Стрілка);
▶ існує також легенда, що на березі річки Сумка (чи й у самій річці) перші поселенці знайшли три мисливські сумки з золотими монетами. Цей переказ знайшов відображення у міській символіці (на
гербі та прапорі міста), а у травні 2008 року в середмісті Сум було
відкрито символічний пам’ятний знак «Сумка»;
▶ деякі дослідники схильні виводити назву міста від дієслова
«сумувати», апелюючи до почуттів переселенців, що опинилися
далеко від рідних земель.

Символіка
До офіційної символіки міста належать герб, прапор і гімн міста.
Герб Сум був розроблений герольдмейстером М. Щербатовим
у 1776 році та затверджений 21 вересня 1781 року, відновлений
15 лютого 1991 року рішенням IV сесії міської ради Сум.
Прапор Сум являє собою квадратне полотнище смарагдового кольору, в центрі якого розташований герб міста. Прапор затверджено
2004 року.

Герб Сум

Прапор Сум

Архітектурним символом Сум є «Альтанка» на Покровській площі.
Символами міста також є Спасо-Преображенський собор, Троїцький
собор, Воскресенська церква та Іллінська церква.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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«Агенція промоції «Суми» є основним майданчиком розвитку культурно-масового життя міста і сприяє реалізації проєктів подібного
спрямування шляхом проведення рекламної кампанії, надання обладнання чи приміщення для проведення заходів.
Від початку своєї діяльності у 2012 році організація є партнером
безлічі різноманітних творчих, мистецьких чи гуманітарних проєктів у м. Суми.

Проєкти:
▶
▶
▶
▶

Щорічний міжнародний фестиваль «Ніч Музеїв».
Щорічний фестиваль «Ніч Міста».
Велоквест до Днів сталої енергії.
Щорічний фестиваль «Sumy Rock Fest».

▶
▶
▶

Всеукраїнський театральний фестиваль «ЧеховФест».
Фестиваль органної та камерної музики «Organum».
Міжнародний фестиваль музики та епохи бароко «Бах-фест».

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

Агенція промоції «СУМИ»

Партнери:

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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На вихідних працюють не всі маршрути (див. позначення ),
а інтервали руху зазвичай довше. Більшість маршрутів
починає роботу між 6 та 7 ранку, а закінчує між 21 та 23.
Детальний розклад дивіться на troleybus.sumy.ua
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ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

бренд міста
Вперше за історію свого існування місто сформувало свою
унікальність, цінності, логотип,
брендбук.
В основу ідеї Бренду міста Суми
покладено тезу про те, що місто
дає можливість бачити важливе
та жити важливим. Візуальний
образ Бренду через емоційні зображення відкриває нове цікаве
та активне місто, він показує сучасних сум’ян, їх емоції, здобутки, повсякденне життя, а також відображає історію, культуру, архітектуру
міста.
Позиціонування «Живемо важливим» візуалізується за допомогою
яскравої мови Бренду, говорить про досягнення сум’ян, розкриває
важливість як праці, так і відпочинку та мрій.
Логотип:
головне повідомлення логотипу — «місто Суми» — це більше, ніж усі
ми бачимо», «дивись ширше», «не дивись поверхнево»; основа логотипу міста — дві основні щастинки (важливо та важливе). Суми — це
більше, ніж усі ми бачимо, і саме це відображають крапки-щастинки
в логотипі. Щастинки — щасливі частинки міста.

Більше
інформації
на на
сайті:
brand.sumy.ua
Більше
інформації
сайті:
visit.sumy.ua
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Рекламний слоган міста Суми – про вічні цінності. Він складається
із двох частин, які можуть використовуватися як разом, так і окремо. «Важливо побачити» – про матеріальні цінності та досягнення,
і «Побачити важливе» – про емоційну складову та вчинки. Використано спеціальний візуальний прийом та поєднано літери «о» та
«е», щоб об’єднати ці два напрями.
Ці напрям и бренду всебічно розкривають позиціонування: «важливо побачити» — це про місто, історію, архітектуру, людей, відкриття, інновації, інвестиції; «побачити важливе» — це про емоції,
щастя, радість, свободу, розвиток, активність, креативність тощо.

ОСНОВНА ІНФОРМАЦІЯ

бренд міста

visit.sumy.ua
Більше інформації на сайті: brand.sumy.ua
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Дозвілля
та атракції

Для туристів ми створили маршрути пішохідних прогулянок, щоб кожен міг проникнутися історією міста та познайомитися з його особливостями.

ДОЗВІЛЛЯ ТА АТРАКЦІЇ

Місто Суми вважається зеленим містом,
оскільки в ньому розташована велика
кількість парків, скверів, алей. Також відпочити від буденності можна прогулявшись біля фонтанів, які знаходяться майже на кожному кроці.

Тим, хто хотів би проводити дозвілля за
містом, ми пропонуємо популярні одноденні маршрути по Сумській області.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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ДОЗВІЛЛЯ ТА АТРАКЦІЇ

ПІШОХІДНІ ПРОГУЛЯНКИ
Вулиця Соборна - площа Незалежності вулиця Воскресенська
Маршрут протяжністю 2 кілометри
— займає приблизно годину пішої
прогулянки. Він дає можливість
помилуватися архітектурою і красою міста. На всьому шляху отримаєте можливість відпочити у
затишних кафе та ресторанчиках,
або ж просто посидіти на лавках,
спостерігаючи за неквапливим
життям сум’ян.

Альтанка - Покровська площа - Банківська
академія - Парк імені І.М. Кожедуба
Маршрут протяжністю 3 кілометри
займає майже півтори-дві години
пішої прогулянки. Шлях проходить надзвичайними місцями, де
гармонійно поєднуються краса
природи та архітектури. Альтанка – збудована, як вважається, без
жодного цвяха. Парк культури та
відпочинку імені І. М. Кожедуба —
оаза чудової природи в місті Суми.

Площа Незалежності - Троїцький собор Дитячий парк «Казка»
Маршрут протяжністю 4 кілометри
займає приблизно дві-три години.
Йдучи за цим маршрутом, ви маєте
можливість побачити стару архітектуру міста. У парку «Казка», начебто завмерли казкові персонажі
та призупинилося життя в замкових стінах. Тут ви зможете ненадовго поринути у справжню казку.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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місто Суми - село Миропілля село Могриця - місто Суми

91

км

місто Суми - місто Тростянець Тростянецький дендропарк - місто Суми

235

км

ДОЗВІЛЛЯ ТА АТРАКЦІЇ

ОДНОДЕННІ ПОДОРОЖІ

місто Суми - місто Путивль - монастирі Спадщанський ліс - місто Суми

221

км

місто Суми - місто Глухів - місто Суми

278 км
Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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ДОЗВІЛЛЯ ТА АТРАКЦІЇ

ПАРКИ ТА СКВЕРИ
Парк Казка
Морозиво, атракціони,
солодка вата!
З 1985 року Дитячий парк
«Казка» гостинно зустрічає
дітлахів, дорослих та туристів
для незабутнього відпочинку
та релаксу.
Якщо запитати у дитини: «Куди
йдемо на вихідних? – відповідь
одна – в «Казку».

Парк культури та
відпочинку імені
І. М. Кожедуба
Прогуляйтесь на свіжому повітрі.
Погодуйте білочок.
Великий парк культури та відпочинку в місті Суми. Міський заклад
культури, одне з найулюбленіших
місць дозвілля й відпочинку городян та гостей міста.

Сквер імені
Т.Г. Шевченка
Історичний центр міста.
Пам’ятник Кобзарю.
Сквер Шевченка виник в другій
половині XIX століття, його автор
невідомий. Наприкінці XIX століття по периметру скверу сформувалася досить значна забудова:
казначейський банк, жіноча гімназія, готель.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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Фонтан Цукор
Круте місце для фото! Можна
освіжитись!
Фонтан «Цукор» знаходиться в
центрі міста Суми на Покровській площі. Цей фонтан відносно
молодий, він був побудований в
2012 році.

Фонтан Садко
Фонтан «Садко» – одне з улюблених місць відвідування
Фонтан був спроєктований в
1975 році київським архітектором Євгеном Куликовим.
Назву він узяв, спираючись на
слов’янські билини про героя
Садко з ряду новгородських
переказів.

ДОЗВІЛЛЯ ТА АТРАКЦІЇ

ФОНТАНИ

Фонтан в парку Казка
Улюблене місце малечі!
Фонтан, що знаходиться в парку
Казка, відкрили в 2018 році. Це
найновіший фонтан міста.
Він є контактним. Це означає, що
з ним можна гратися дітям, в спеку охолодитися. Також фонтан
обладнаний підсвіткою та музичним супроводом.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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Проживання

ПРОЖИВАННЯ

Суми – туристичний центр на півночі
України, який пропонує різноманітні
варіанти поселення - від розкішних номерів «люкс» до бюджетних варіантів. Ви
можете зупинитися як в центральній частині міста, так і в затишному передмісті.
Наші готелі пропонують своїм гостям
комфортні номери з ванною кімнатою,
оснащені кондиціонером, телевізором,
Wi-Fі. Більшість готелів пропонують
ресторани з українською та східною
кухнями, конференц-зали, можливість
розміщення з домашніми тваринами, безкоштовний паркінг, сауну, SPA, більярд
та багато інших послуг, що задовільнять
будь-які ваші потреби та бажання.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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ПРОЖИВАННЯ

Готель Reikartz Суми
Готель «Reikartz Суми» пропонує 74
унікальних номери наступних категорій: «Класик Twin», «Стандарт Single»,
«Стандарт Twin», «Стандарт Double»,
«Гранд Стандарт Twin», «Гранд Стандарт Double», «Суперіор», «Напівлюкс»
та «Люкс». Всі номери для некурців.

вул. Воскресенська, 1
sumy.hotel@reikartz.com
+380 542 702 190
+380 542 702 191
reikartz.com

Ціна: від 790 грн.

Готель Шафран
Чотиризірковий Premier Hotel Shafran
розташований неподалік від центру
міста Суми в затишному районі. Дизайн
готелю та ресторану має притаманні
риси східної розкоші, номери обладнано сучасними меблями і технікою, елегантним текстилем та світильниками.
Інтер’єр готелю має багато вільного простору та велику кількість світла.

вул. Замостянська вулиця, 1/4
+380 542 671 350
+380 95 314 91 74
shafran-hotel.phnr.com

Ціна: від 670 грн.

Готель Здибанка
Розважальний комплекс розташований
в мальовничому куточку міста, на березі
річки Псел. Кожен номер обладнаний системою кондиціонування та системою
опалення, міні-баром, телефоном, високошвидкісним Інтернетом та сейфом.
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Ціна: від 600 грн.

вул. Заливна, 7/1
+380 542 604 135
+380 50 407 08 44
zdybanka.com

Готель Воскресенський розміщується на
початку центральних пішохідних вулиць
Воскресенська та Соборна. Через дорогу розташований сквер Дружба, де біля
набережної і фонтанів сум’яни люблять
проводити свій час.

Ціна: від 690 грн.

пл. Hезалежності, 15
info@centre-hotel.sumy.ua
+380 542 671 171
+380 99 437 35 35
+380 97 536 36 36
centre-hotel.sumy.ua

ПРОЖИВАННЯ

Готель Воскресенський

Готель ПСЬОЛ
У готелі є великий вибір номерів різного
рівня комфортності за доступними цінами. Персонал готелю завжди прикладає
необхідних зусиль, щоб поселити клієнта в обраній категорії при будь-якому
завантаженні номерів. У кожному номері
готелю «Псьол» є все, що необхідно для
спокійного і зручного відпочинку.

пров. Дачний 2/1
вул. Псільська, 24б
dosug24@ukr.net
+38 (0542) 65–90–74
psyol.sumy.ua

Ціна: від 450 грн.

manna kasha hostel
Хостел Manna Kasha з видом на пляж
знаходиться в місті Суми. До послуг гостей камера зберігання багажу та дитячий ігровий майданчик, цілодобова
стійка реєстрації, загальна кухня і безкоштовний Wi-Fi на всій території.

Ціна: від 239 грн.

вул. Заливна 1/2
+38095 812 5811

21

Харчування

55 15

РЕСТОРАНів

КАФЕ

8
броварень
та ПАБІВ

ХАРЧУВАННЯ

Суми – місто, в якому легко догодити навіть найвибагливішому гурману. У місцевих закладах харчування налічується
більше 30 кухонь різних народів світу!
Для кожного гостя міста чи сум’янина
обов’язково знайдеться відповідний заклад. На центральних вулицях міста, а
також у спальних районах знаходяться
сотні цікавих ресторанів, кав’ярень, кафе,
пабів, винарень, фаст-фудів, суші-барів
та піцерій зі своїми унікальними історіями та кулінарними традиціями. У Сумах
ви також можете знайти заклади з вегетаріанськими стравами.

5
кальянних

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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ХАРЧУВАННЯ

Ресторан Sazha
Європейська, Стейк-хаус, Морепродукти

У центральній частині Сум по вулиці
Харківська розташований концептуальний ресторан «Sazha». Просторе приміщення із зонуванням, де можуть розміститися близько ста відвідувачів. Меню
закладу включає популярні і авторські
страви з акцентом на м’ясні позиції.

11:00 - 23:00
вул. Харківська, 9
+380 95 399 22 72

Кафе Стумарі
Грузинська

У центрі Сум по вулиці Воскресенська
гостей зустрічає кафе грузинської кухні
«Стумарі», яке входить в мережу ресторанів «Reikartz». Колоритний інтер’єр
витриманий в теплих пісочних, коричневих і бордових відтінках.

11:00 - 23:00
вул. Воскресенська, 1
+380 67 321 61 54

КАФЕ Chekhoff’s
Європейська, Українська

“Chekhoff’s Cafe” спеціалізується на приготуванні традиційних страв у сучасній
інтерпритації. Кухарі вдало поєднують
всім відому класику з новомодними
тенденціями в кулінарії. Серед напоїв
великою популярністю користуються
настоянки власного приготування. Також грамотно складена винна карта. Інтер’єр закладу стилізовано під дворянський стиль з фамільними портретами
на стінах і піаніно посеред зали.

12:00 - 23:00
вул. Козацький Вал,2
+380 50 970 69 49

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
24

Скандинавська

Нове затишне кафе в скандинавському стилі в центрі Сум. У меню широкий
вибір скандинавської випічки, десертів
власного виробництва, сендвічів і пирогів, великий асортимент кави та кавових напоїв від шведського обжарщика
Löfbergs. Кожен сезон – новинки в меню!

7:00 - 23:00
вул. Воскресенська, 1

ХАРЧУВАННЯ

Кафе Fika

Кав’ярня DonKeyHot
Європейська

Кав’ярня розташовується в будівлі, де
вже багато десятиліть роблять ключі і
замки. Саме тут можно зробити ключі
та посмакувати гарячою кавою. Їх девіз
«Гаряча кава - ключ до подорожей».
В основу назви закладу взятий образ
відомого мандрівника і благородного
ідальго — Дон Кіхота.

8:00 - 22:00
вул. Харківська, 2/1
+380 50 586 22 01

Кав’ярня Bottle&Cup
Європейська, Французька

Місце для справжніх гурманів. Саме тут
можна вдень смакувати каву або чай з
десертом, а ввечері вже випити вино на
свій смак.
Ідеальне місце як для романтичних побачень, так і для робочих бесід.

8:00 - 22:00
вул. Кузнечна, 4
+380 99 744 37 77

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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ХАРЧУВАННЯ

Гриль-паб Дикий Захід
Американська, Мексиканська

Картина міста Суми була б неповною без
салуну Дикий Захід. Для місцевих жителів це не просто заклад, це своєрідний
культурний центр, де можна поспілкуватися і відпочити з друзями, послухати
живу музику, завести нові знайомства,
та й просто смачно і ситно поїсти

07:00 - 05:00
вул. Воскресенська, 1
+380 542 702 192
+380 67 570 47 20
wildwest.sm.ua

Козацька броварня
Європейська, Українська, Хоспер

Козацька Броварня розташована в історичній частині міста Суми біля вулиці
Козацький Вал.
Особливість «Козацької Броварні» —
пиво вариться прямо в залі в двох металевих ємностях. Кожен відвідувач може
спостерігати за цим процесом.

11:00 - 23:00
пр. Терезова, 3
+380 50 251 31 08

Паб Old Pub
Європейська, Американська, Італійська

На Покровській площі в центральній частині Сум розташований ресторан «Old
Pub».
Оригінальний інтер’єр закладу оформлений в стилі стімпанк - білі цегляні
стіни, шкіряні дивани і меблі з натурального дерева, залізні маски, ковані
елементи декору, на вході гостей зустрічає робот-термінатор.

11:00 - 23:00
пл. Покровська, 13
+380 50 407 16 20

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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Кальян, Настільні ігри, Відео ігри

Кальян-бар «Видихай» розташований в
Сума по вулиці Харківська.
Тут гості можуть замовити і викурити
ароматний кальян, а також зіграти в ряд
настільних ігор, пограти у відео ігри. В
барі встановлено проєктор і транслюють кінофільми.

14:00 - 02:00
вул. Харківська, 4
+380 99 762 34 23

ХАРЧУВАННЯ

Smoky Bar Видихай

Димна хата
Кальян, Настільні ігри, Відео ігри

Монополія якісного кальяну в місті
Суми, який представлений в більшості
закладів міста.
Димна Хата — це справді дружня родина, в якій затишно та комфортно, бо тут
є гарна компанія, кальян на будь-який
смак та цікаві настольні ігри, в які можно
грати з друзями без упину.

15:00 - 01:00
вул. Воскресенська, 4
+380 99 447 4403

Ресторан Loft
Європейська

Ресторан «Лофт» розташований в центрі Сум, по вулиці Соборна. В алкогольній
карті представлені вина з усього світу, а
також авторські коктейлі. Інтер’єр закладу гармонійно поєднує в собі лофт
стиль і елементи сучасного мінімалізму.

12:00 - 03:00
вул. Соборна, 25
+380 66 278 78 70

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
27

Розваги
та шопінг

Також місто насичене різноманітними
розвагами: квест-кімнати, VR-кімнати,
кінотеатри, боулінг, більярд, караоке,
нічні клуби, катання на конях, політ над
містом, атракціони, велопрокати, тощо.

РОЗВАГИ ТА ШОПІНГ

В Сумах ніколи сумувати! Запрошуємо
гостей відвідати торгові центри з великим асортиментом магазинів одягу та
взуття, товарів для дому, техніки, дитячих товарів.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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РОЗВАГИ ТА ШОПІНГ

ТОРГОВІ ЦЕНТРИ
Mануфактура
Торгово-розважальний центр європейського рівня. Ви можете з легкістю
прогулятися магазинами, відвідати
кінопалац або пообідати в одному з
кафе.
ТЦ 10:00-21:00,
Планета Кіно - 10:00-23:00
Сільпо 8:00-23:00
вул. Харківська, 2
+380 67 542 69 04

Лавина
Торгово-розважальний центр «Лавина» відкрив свої двері для покупців у
2011 році й відразу ж завоював серед
жителів міста Суми репутацію відмінного місця для шопінгу та відпочинку
для всієї сім’ї. Зручне розташування,
величезна парковка, магазини, розваги та послуги на будь-який смак.

10:00 - 22:00
пр. Михайла Лушпи, 4/1
+380 99 466 45 30

Євробазар
«Євробазар» – торговий центр міста
Суми! Найбільший асортимент товарів та послуг, розваги для дітей,
салони краси, студія засмаги, кафе,
ателье та багато-багато іншого зібрано під одним дахом!
9:00 - 19:00
вул. Засумська, 2
+380 542 700 334

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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вул. Покровська, 16/1
velur-spa.com.ua
(099) 61 55 105
(0542) 700-818

Спа-центр «Велюр»

РОЗВАГИ ТА ШОПІНГ

РЕЛАКС І ВІДПОЧИНОК

SPA-центр «Велюр» з легкістю можна назвати острівцем
спокою і розслаблення, який чекає на вас в центрі метушливого міста. Відпочиньте від рутини і повсякденних робіт, дозволивши собі трохи більше, ніж простий догляд за шкірою
обличчя і тіла. Дозвольте собі оновити своє тіло і відчути
себе розкішно!
вул. Г. Кондратьева 154/2
hb-club.com.ua
(063) 70 88 846
(0542) 617 420

Helena Beauty Club
Helenа Beauty Club – це не просто догляд за обличчям і тілом,
це спосіб життя, шлях до здоров’я і краси. Ми поєднали краще: спадщину культур Сходу і Заходу – стародавні традиції
і нові технології та сформували для Вас унікальну пропозицію. Це більш ніж 500 видів послуг і десятки ексклюзивних
програм по догляду за обличчям, тілом та волоссям.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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РОЗВАГИ ТА ШОПІНГ

СПОРТИВНІ РОЗВАГИ
Велопрогулянки
Велосипед є невід’ємною частиною життя
більшості сум’ян. Це не
дивно – він дає можливість швидко пересуватись у нашому місті!
Саме завдяки велосипеду можна якнайкраще роздивитись усю красу міста Суми.

Веломаршрути можна знайти на сайті:
visit.sumy.ua

скейт-парк
Чудове місце активного
відпочинку для молоді!
Тут можут займатися
скейтери , самокатники,
BMX-ери та всі бажаючі.

Скейт-парк міста на сайті:
visit.sumy.ua
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Байдарковий
сплав
Помилуватись
нашим
містом іноді корисно не
тільки з висоти пташиного польоту, а й з води! Для
цього Ви маєте можливість
прогулятись
водяними
просторами на байдарках.
Зберіть компанію, хоча
можна й самому, і відправляйтесь в невеличку подорож.

РОЗВАГИ ТА ШОПІНГ

СПОРТИВНІ РОЗВАГИ

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua

Sup-серфІнг
Sup-серфінг тільки починає своє життя в нашому
регіоні і вже має багато
прихильників. Дошки можна і потрібно використовувати для прогулянок, засмаги і просто відпочинку.
Відкрийте для себе нове!
Навчитися ходити на Sup
ви зможете за лічені хвилини, це відкриє вам двері у дивовижний світ
водних пригод.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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РОЗВАГИ ТА ШОПІНГ

ВРАЖЕННЯ
Заїзд на
квадроциклах
Катання на квадроциклах
– один з найпопулярніших
видів активного відпочинку на сьогодні! Зарядитися позитивом, покататися
спеціальними трасами або
відправитися з друзями
в тур лісовими дорогами. Без сумнівів, таке дозвілля додасть Вам
купу емоцій та адреналіну. А ще – чисте повітря, чудові пейзажі та
позитивного Інструктора.
Освоїти квадроцикл можуть навіть новачки, причому дуже швидко.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua

ПеЙнтбол
Командна гра із застосуванням маркерів, що
стріляють кульками з
фарбою, які розбиваються при ударі об перешкоду
та фарбують її. Активні
вихідні можуть бути ще
й екстремальними! Сумський пейнтбол чекає на
тебе!

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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Боулінг
Ви активні і завзяті, любите азарт, радість перемоги,
отримуєте задоволення від
гри? Тоді боулінг для Вас!
Боулінг – це азартна і захоплююча гра в кулі і кеглі,
популярна у всьому світі.
Вона розвиває силу, влучність і спритність, та приносить багато радості дорослим і дітям. Це спортивна, дуже весела командна гра, яка
подарує Вам незабутні миті і дозволить весело провести час зі своїми друзями.

РОЗВАГИ ТА ШОПІНГ

ВРАЖЕННЯ

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua

VR кімната
Стомились від реальності?
Дайте собі перепочинок!
Хапайте друзів та родину,
отримайте нові враження!
Віртуальна реальність чекає на вас!
Гарний настрій і море емоцій! Такого Ви ще не відчували! Кожна гра – новий світ, який кидає
Вам виклик! Можна поєднувати розвагу і користь.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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РОЗВАГИ ТА ШОПІНГ

ВРАЖЕННЯ
Квест-кімнати
Командна гра на логіку.
Проведіть сімейний team
building!
Суть гри: дослідити кімнату, здогадатися з чого почати, розкрутити логічний
ланцюжок підказок і кодувань, знайти потрібні предмети і правильно їх використовувати. І в підсумку, досягти головної мети –
вибратися із замкненої кімнати за 60 хвилин!

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua

Лазерган
Для гри не потрібно ніяких спеціальних навичок
або умінь. Головне ваше
бажання добре провести
час з сім’єю або друзями.
Приходьте грати і отримаєте купу позитивних
емоцій.
Лазерган - активний вид відпочинку для вашої компанії друзів.
Вікових та фізичних обмежень немає!

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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Політ на літаку
над містом
Здійсніть свою мрію в місті
Суми! Для вашого дозвілля ми пропонуємо політ на
літаку за індивідуальним
маршрутом.
Наважтесь на політ і ми гарантуємо, що цей момент Ви будете згадувати все життя!
Найкращий і незвичайний подарунок для Ваших рідних.

РОЗВАГИ ТА ШОПІНГ

ВРАЖЕННЯ

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua

Прогулянка
на конях
Спілкування з кіньми в їх
природному середовищі
існування подарує Вам і
Вашій другій половинці
незабутні емоції. А скільки триватимуть ці щасливі
моменти – годину, півтори
чи дві – обирати Вам!

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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Архітектурна
спадщина

Головними архітектурними пам’ятками
Сум є:
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Свято-Воскресенський кафедральний собор;
Спасо-Преображенський собор;
Будинок колишнього цехового управління;
Альтанка;
Троїцький собор;
Іллінська церква;
Петропавлівська церква;
Пантелеймонівська церква;
Сумська повітова земська управа.

архітектурні пам’ятки

Суми - місто, яке має велику архітектурну
спадщину.

У місті встановлена велика кількість
пам’ятників і пам’ятних знаків: поету Тарасу Шевченку, актору Михайлу Щепкіну,
цукрозаводчику-меценату Івану Харитоненку, тричі Герою Радянського Союзу
Івану Кожедубу, воїнам-афганцям, жертвам Голодомору 1932—1933 рр.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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архітектурні пам’ятки

ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ
Окружний суд
Учбовий корпус Сумського
державного університету.
Триповерхова цегляна будівля колишнього Окружного
суду зведена в 1914-1917 роках за проєктом архітектора
міністерства юстиції Російської імперії Прусакова. У місті
Суми це була найбільша зі споруд дорадянського періоду. У радянський період будівлю використовували під адміністративні приміщення.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua

Будинок земської управи
Будівля зведена для Сумської повітової земської управи
в 1885-1886 рр.
З будинком пов’язана діяльність підприємців, благодійників і меценатів Івана та
Павла Харитоненків, Дмитра
Суханова, громадських діячів
Дмитра та Павла Линтварьових. У приміщенні земства розміщувались редакції перших міських газет «Сумской голос» і «Крестьянская
газета»(1905 р.).

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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Класична гімназія
Класична (Олександрівська)
гімназія – найстаріший навчальний заклад міста. Названа на честь російського
імператора Олександра III, в
період правління якого була
відкрита.
Перейменована
рішенням Сумської міської
ради з Олександрівської на
Класичну.

архітектурні пам’ятки

ПАМ’ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua

Лікарня Святої Зінаїди
7 травня 1889 року померла
від дифтерії дочка Павла Харитоненка Зінаїда. Для родини Харитоненків це було
великим горем, тому батько
вирішує побудувати на її честь
дитячу лікарню. Варто зазначити, що лікарню хотів побудувати ще Іван Харитоненко,
про що він прохав у своєму
заповіті.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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архітектурні пам’ятки

ЦЕРКВИ
Троїцький собор
На найвищій точці перетину
вулиць Троїцька та Новоместенська було зведено Троїцьку церкву, добудовану родиною Линтварьових у 1827
р. Наприкінці ХІХ ст. споруда
вже не вміщувала усіх віруючих, тому староста Павло
Харитоненко запропонував духовному відомству за власні кошти побудувати поряд нову церкву, яка б за формою нагадувала
Ісакіївський собор у Петербурзі.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua

католицький костел
Костел Благовіщення Пресвятої Діви Марії було зведено
впродовж 1900-1911 років за
ініціативою місцевої релігійної громади, що складалася
із емігрантів-поляків. Павло
Харитоненко активно запрошував іноземців для роботи на
своїх цукрових заводах. Римо-Католицька громада міста об’єднувала вихідців з країн Західної та Східної Європи та складалася переважно з польських ремісників, торговців, підприємців, інженерів,
техніків та інших фахівців.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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спасо-Преображенський собор
Одним з найвеличніших храмів
міста Суми є Спасо-Преображенський собор. У 1788 році
жителі звели на місці дерев’яної Преображенської церкви
цегляний храм. Будівництво
потребувало понад мільйона
штук цегли, тому для цього
було споруджено окремий цегляний завод. Шестидесятипудовий
дзвін привезено із ліквідованого Сумського Успенського чоловічого
монастиря.

архітектурні пам’ятки

ЦЕРКВИ

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua

свято-Воскресенський собор
У 1702 р. за ініціативою полковників Герасима та Андрія
Кондратьєвих у Сумах було
зведено першу кам’яну церкву – Воскресенську. У 1791 р.
вона повністю згоріла і була
відбудована лише на початку
ХІХ ст. На час забудови, окрім
сакральної ролі, храм відігравав і роль фортеці, про що свідчать
надзвичайно товсті стіни та глибоко врізані в них вікна-амбразури.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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МУЗЕЇ ТА ГАЛЕРЕЇ
Сумський обласний
краєзнавчий музей
Будівля музею це колишній
будинок земства. Збудовано наприкінці XIX століття за
проєктом архітектора Карла
Густавовича Шольца. Сумський
обласний краєзнавчий музей
заснований у 1920 році як художньо-історичний. Фундатором і першим директором музейного закладу був український художник, поет і громадський діяч Никанор Онацький.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua

Сумський обласний художній музей
імені Никанора Онацького
Музей заснований в 1920 року
як Сумський художньо-історичний музей, – справжня
скарбниця вітчизняного та зарубіжного образотворчого і
декоративного мистецтва ХVІ
– ХХІ ст., в основу якої покладено колекції відомого київського промисловця і мецената Оскара Гансена.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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Сумська міська галерея
Агенції промоції міста суми
Міська галерея є відділом
«Агенції промоції «Суми». У
приміщенні установи відбуваються виставки, проходять концерти та мистецькі вечори.
Агенція промоції «Суми» створена для підвищення конкурентоспроможності міста Суми за
допомогою маркетингових рішень, промоції культурних подій, введення міської ярмаркової культури, тісного взаємозв’язку зі ЗМІ всіх
рівнів.

архітектурні пам’ятки

МУЗЕЇ ТА ГАЛЕРЕЇ

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua

Галерея BureauArt
Галерея Bureauart – художня
локація, що презентує сучасне
візуальне мистецтво. Відкриття виставок, актуальні дискусії
та лекції, майстер-класи з живопису – все це відбувається у
галереї щотижня. Галерея співпрацює з митцями, а також
має спільні проекти з багатьма
українським та зарубіжними
культурними інституціями.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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ТЕАТРИ
Сумський обласний академічний
театр драми та музичної комедії
імені М.С.Щепкіна
Театр драми та музичної комедії є головною театральною
та концертною залою області.
Сьогодні театр позиціонує
себе як високорівневий мистецький заклад на сцені якого
з успіхом представлені і класична драма, і оперета, і сучасний авангард, і різноманітні концертні програми.
Будівля театру нині має статус об’єкту культурної спадщини Сум.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua

Сумська обласна філармонія
Провідний обласний заклад
культури Сумщини з концертною залою на 370 посадкових
місць.
На базі філармонії проводяться міжнародні фестивалі органної, камерної та джазової
музики – «Органум», «Бахфест», «Джаз-фест». В установі відбуваються концерти виконавців світового рівня з Ізраїлю, США, Німеччини, Польщі.

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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Сумський обласний театр
для дітей та юнацтва
Кожного вечора на Покровській,6 запалюються вогні, освітлюючи фасад однієї з найцікавіших Сумських будівель
– Сумського обласного театру
для дітей та юнацтва. Установа, що стала невід’ємною
частиною культурного життя
Сум, гостинно відчиняє двері перед глядачем, даруючи радість зустрічі з таємним та загадковим мистецтвом Його Величності Театру!

архітектурні пам’ятки

ТЕАТРИ

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua

Театр Нянькіни
Театр – це життя, і треба вчитися грати свою роль.
Театр для всієї Родини! Маленькі та великі глядачі – ласкаво просимо до театральної
сімейки!
В репертуарі яскраві дитячі
казки: «Пригоди чарівної Хмаринки у королівстві Фонтаніуса Першого», «Красуня і Чудовисько»,
«Руде Королівство», «Нові пригоди Телесиків».

Більше інформації на сайті: visit.sumy.ua
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віртуальний гід
Цікава прогулянка містом з технологією доповненої реальності!
За допомогою застосунку Ulab AR відбувається магія і таблички оживають. Про визначні пам’ятки архітектури міста Суми вам
розповість Іван Герасимович Харитоненко.
Іван Герасимович Харитоненко - український
землевласник,
промисло вець-цукр оз а водчик,
філантроп і меценат з роду
Харитоненків. Належав до
найбагатших власників цукрових заводів в Україні,
голова в Сумському повіті
1890 — один з головних
членів синдикату рафінадних цукрозаводчиків. Збудував і утримував дитячий притулок, будинок медфакультету і студентський
гуртожиток Харківського університету, церкву в Нижній Сироватці.
15 ЛОКАЦІЙ
Всього на Вас чекає 15 пам’яток архітектури, біля яких можна скористатися
послугами віртуального гіда.
ТРИВАЛІСТЬ 3 ГОДИНИ
Пішохідний маршрут займе всього
3 години.
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ІНСТРУКЦІЯ

 
 ?
1

3

5

Скануй QR-код на табличці

2

Завантаж додаток Ulab AR
через Google Play або AppStore

4

Завантаж контент
для віртуального гіда

архітектурні пам’ятки

віртуальний гід

Відкрий Ulab AR
і знову скануй QR-код

Наведи смартфон на табличку
та насолоджуйся розповідями
Івана Герасимовича про місто
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Тільки
в Сумах

ТІЛЬКИ В СУМАХ

Унікальні фестивалі, молоді бренди,
культурні організації — все це та багато
іншого можна побачити у Сумах!
Молоді сум’яни створюють бренди, які
знає вся Україна та за кордоном: Lola Bra,
Poliakov Leather, Rozmova та інші.
Щорічний фестиваль, присвячений активному відпочинку молоді Extreme Style,
конференція у сфері інформаційних технологій Up2It, театральний фестиваль
«Чеховфест», фестиваль духової музики
«Сурми України» та багато іншого.
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ТІЛЬКИ В СУМАХ

БРЕНДИ

Lola Bra

Вже майже 5 років бренд створює дизайнерську білизну ручної роботи. Вишуканість у простоті – головна ідея, якою
керуються засновниці Lola Bra.

Poliakov
Leather

Бренд існує з 2013 року і займається виготовленням шкіряних виробів. Сумки,
рюкзаки, ремені, чохли та інші аксесуари
ручної роботи.
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ТІЛЬКИ В СУМАХ

БРЕНДИ

O’bereg

Cумська сироварня, яка виготовляє натуральний фермерський сир та іншу молочну продукцію. Смакуй із задоволенням!

сумська
горобина

Єдиний виробник лікеро-горілчаної
продукції в Сумській області з увіковічненими традиціями. Спробуй на смак
справжню сумську горілку.
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ТІЛЬКИ В СУМАХ

ФЕСТИВАЛІ

Ніч музеїв

Фестиваль, який зібрав під своїми шатами безліч
митців, художників, акторів та креативних людей. З
кожним роком проєкт стає ще масштабнішим – розширює свою географію на все місто, відкриваючи
світу нових, молодих талановитих митців. Захід
знайшов відгук у містян та довів, що Суми – територія сучасного мистецтва.

Ніч міста

Фестиваль, приурочений до Дня міста Суми, щороку
відкриває перед мешканцями нові творчі сторони.
Місцеві митці виходять зі своєю творчістю на вулиці, маленькі дворики, непримітні куточки, щоб за
допомогою мистецтва акцентувати увагу на місцях,
які щодня ми не помічаємо.
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ТІЛЬКИ В СУМАХ

ФЕСТИВАЛІ

Чехов-фест

Всеукраїнський театральний фестиваль, який
з 2013 року відбувається у Сумах. За цей час
відомі українські театри представили на ньому безліч вистав, які відвідали тисячі сум’ян та
гостей міста.

Сурми
України

Місто Суми має що показати і поціновувачам
високої музики. Саме в Сумах щороку на День
Конституції України відбувається Всеукраїнський фестиваль духових оркестрів «Сурми
України». Це дійство, яке збирає десятки музичних колективів з різних куточків України і
світу.
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корисна
інформація

102

служба порятунку та
Пожежна допомога

Поліція

103

104

Швидка медична
допомога

Аварійна служба
газової мережі

ЕКСТРЕНІ СЛУЖБИ

101

109
Довідкова
служба
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ЕКСТРЕНІ СЛУЖБИ

МЕДИЧНА ДОПОМОГА
Травмпункт при Центральній
міській клінічній лікарні
вул. 20 років Перемоги, 13
(0542) 663 702

Дитяча клінічна лікарня
вул. Троїцька, 28
(0542) 660 221

Стоматологічна поліклініка
вул. Паркова, 2/1
(0542) 663 636

Зооветеринарний центр «10 друзів»
вул. СКД, 25А
(0542) 635 000

АПТЕКИ
Мед Сервіс

Наша Аптека

вул. Харківська, 38

вул. Курська, 115

(0542) 635 498

(0542) 653 116

Аптека 90

Аптека «Копійка»

пл. Покровська, 8

пр. М. Лушпи, 23

(0542) 220 194

(0542) 656 896

Берегиня 2

Аптека оптових цін

вул. Іллінська, 55В

вул. Харківська, 2/1

(0542) 770 537

(0800) 505 911
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Залізничний вокзал
вул. Привокзальна, 1
(0542) 719 537

ТОВ Автовокзал Суми

Автостанція

вул. С. Бандери, 40

Кузнечний проїзд, 1

(0542) 779 967

(0542) 799 015

ЕКСТРЕНІ СЛУЖБИ

ТРАНСПОРТ

ВІДДІЛЕННЯ БАНКІВ
ОТП Банк

ПУМБ

пл. Покровська, 5

вул. Соборна, 32

(0542) 671 586

(044) 290 7290

Райффайзен Банк

Укрсиббанк

пл. Незалежності, 1

вул. Горького, 45

(044) 490 8888

(0800) 505 800

Приват Банк

Правекс-Банк

вул. Воскресенська 13/7

вул. Горького, 5А

(056) 716 1131

(0542) 671 340

Альфа-Банк

Кредобанк

вул. Воскресенська, 13Б

вул. Горького, 22

(0542) 675 700

(0542) 671 822

Ощадбанк

А-Банк

вул. Петропавлівська, 53

пр. Т. Шевченка, 4

(0542) 220 063

(0800) 500 809
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