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Суми розташовані в північно-східній частині України, на Слобожанщині, 
в межах лісостепової зони на берегах ріки Псел та її притоків Сумки і Стрілки. 

Місто є адміністративним  центром  Сумської  області, яка межує з Харківською, 
Полтавською  та  Чернігівською  областями  України,  а  також  з Бєлгородською, 
Курською, Брянською областями Російської Федерації. 

Ковпаківський район

Зарічний район

Місто Суми поділяється на 2 міські райони: Ковпаківський та Зарічний.

Адреса Сумської міської ради:
площа Незалежності, 2, м. Суми,

40000 Україна

тел. +38 (0542) 700-560
факс +38 (0542) 700-560

веб-сайт: http://meria.sumy.ua
email: rada@meria.sumy.ua

Контактна особа:
Липова Світлана Андріївна,
директор департаменту

фінансів, економіки та
бюджетних відносин
Сумської міської ради

тел. +38 (0542) 700-399
email: mfi n@meria.sumy.ua

 вдале географічне розташування;

 потужний промисловий потенціал, що забезпечує випуск 
конкурентноспроможних товарів світового рівня;

 відсутність адміністративних бар’єрів, мобільність 
та високий рівень прозорості влади;

 високий рівень довіри інвесторів.

Міський голова:
Лисенко Олександр Миколайович

Дата обрання на посаду:
25.05.2014 року

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ МІСТА

Суми



Sumy is located in the northeastern part of Ukraine on Slobozhanschyna within the forest 
steppe zone on the banks of Psel river and its tributaries Sumka and Strilka.

Sumy region boders on the Kharkiv, Poltava and Chernigiv regions of Ukraine 
and Belgorod, Kursk and Bryansk regions of Russian Federation.

The city formerly was divided into two urban districts: Kovpakivskiy and Zarichniy.

Kovpakovskiy district

Zarichniy district

Address of Sumy City Council:
2, Nezalezhnosty Square, Sumy

40000, Ukraine

  tel. +38 (0542) 700-560
fax +38 (0542) 700-560

web-site: http://meria.sumy.ua
email: rada@meria.sumy.ua

Contact person:
Svitlana Lypova 

Director of the Department of 
fi nance, economy and budget

 in Sumy City Council
tel. +38 (0542) 700-399

email: mfi n@meria.sumy.ua

 convenient geographical location;

 powerful industrial potential, which provides competitive 
production of world class products;

 lack of administrative barriers, mobility and a high level 
of transparency in government;

 a high level of investor confi dence.

City Mayor:
Oleksandr Lysenko

Election date:
May 25, 2014

COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE CITY

Sumy



























































































м. Суми — адміністративний центр Сумської області 
Виконавчий комітет Сумської міської ради
пл. Незалежності, 2, м. Суми, 40000, Україна
тел. +38 0542 700-560
inform@meria.sumy.ua
www.meria.sumy.ua

Sumy is the administrative center of Sumy Region
Executive Committee of Sumy City Council

2, Nezalezhnosti Square, Sumy, 40000, Ukraine
tel. +38 0542 700-560

inform@meria.sumy.ua
www.meria.sumy.ua ©
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