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 Харків (застаріле Харьків) — місто на сході України на Слобожанщині, 
адміністративний центр Харківської області
 Населення — 1 452 тис. осіб. Площа міста — 350 км² . Разом з 
прилеглими містами  та  районами формує Харківську агломерацію з населенням 
понад 2 млн осіб.
 Друге за кількістю населення місто України, з січня 1920 по 
червень 1934 — столиця УСРР.

 На місці Харкова знаходилося стародавнє місто Донець, ще за часів 
Київської Русі. Назва міста походить, ймовірно, від річки Харків («Хар-Кобе»). 
 Інші версії — від засновника поселення Харків хутір козака 
Харитона (Харька). Ще одна версія — від козака Івана Каркача (Харкача). 
Половецька версія — від половецького міста Шарукань (Харукань). 
 З початку 17 ст. Харківщина належала до Московської держави, але 
до 1650 р. тут не було осілого населення. Московські царі розсилали сторожу 
й розвідувальні групи з служилих людей, будували укріплення й оборонні лінії 
проти кримських татар та ногайців: «білгородська», «ізюмська» та «українська» 
лінії. Проте російські «служилі люди» не були постійним населенням. 
Паралельно починається українська колонізація з сусідньої Гетьманщини.
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 За козацьких часів Харків стає центром Харківського 
слобідського козацького полку. Місто мало фортецю із вежами 
та підземними ходами. Харківськими полковниками були Донці.
 Важливою подією в історії Харкова було заснування у 1805-
у році Харківського Університету, що надало потужний поштовх 
для перетворення провінційного міста із населенням близько 10 
тис. осіб на важливий освітній та науковий центр сходу України.

 У 1940-му році кількість промислових підприємств у місті досягла 
200, обсяг продукції зріс порівняно з 1913 р. в 12 разів. В місті було 36 вищих 
навчальних закладів зі 42 тис. студентів, 41 технікум з 14 тис. учнів, 138 шкіл на 
96 тис. школярів, 14 театрів, 60 клубів, 304 бібліотеки, побудовано 2 млн м² житла. 
У 1940 у місті було 14 театрів, у тому числі кілька аматорських.   
 Населення Харкова у 1939 р. становило 833 000 осіб. У 1933–
1934 були побудовані будинок проектів, будинок кооперації, закладено 
соцміста «Новий побут», «Червоний промінь» і студентське містечко. 
Одночасно за радянських часів було зруйновано Миколаївський собор 
(УАПЦ), церкви — Мироносицьку, Дмитріївську та Різдва Христового.
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Харків - місто культури
*Театри:

 •      Харківський національний академічний театр опери та 
балету імені М. В. Лисенка. Перший український оперний театр. Ставить вистави 
на українській, російській, французькій та італьянській мові. (вул. Сумська 25/27)

 • Харківський державний академічний український 
драматичний театр імені Т. Шевченка - один з найстаріших театрів України. 
Його життя завжди було насичене яскравими творчими пошуками. (вул. Сумьска 9)

 • Харківський російський драматичний театр імені 
Пушкіна. Артисти театру славляться психологічної, інтелектуальної 
манерою гри, високою сценічною культурою. (вул. Чернишевського 11)

 •                           Харьківський театр ляльок. У театрі працюють багато різних колективів 
з цього жанру, тому їх постанови особливо відрізняються. (пл. Конституції 24)

!!! У Харкові народилася акторка Людмила 
Гурченко (1935-2011 рр..)
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ТОП 5:
 1)Харківський історичний музей.  
(вул. Університетська,5)
 2)Харківський музей природи.  
(вул. Трінклера,8)
 3)Харківський морський музей. 
(вул. Раднаркомівська, 13)
 4)Харківський музей ляльок.  
(пл. Конституції, 24)
 5)Харківський музей голокосту. 
(вул.Петровського,28)

*Музеї:

• Харківський художній музей (вул. Фрунзе, 6).
• Харківський приватний музей міської садиби (як музей не існує, вул. Весніна).
• Науково-просвітницький музей сексуальних культур світу (вул. Мироносицька, 81а).
• Музей археології при університеті.
• Музей історії органів внутрішніх справ.
• Музей історії Південної залізниці (вул. Котлова, 83).
• Музей КП «Вода» (вул. Велика Гончарівська).
• Музей «Швидкої допомоги» (вул. Червоножовтнева).
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Харків - місто дозвілля

 •  Центральна площа Харкова.  Центральна площа є шостою 
по розміру в Європі. На площу виходить багато цікавих споруд.  Площа має 
форму колби. 
 •  Харківський зоопарк. Зоопарк є найстарішим в усій Україні. 
У зоопарку є тварини з червоної книги. Та окремі вольєри для діток різних 
тварин. (вул. Сумьска, 35)
 •  Харківський дельфінарій. Проходять різноманітні шоу-
програми. У дельфінарію можна скупатися з дельфінами і навіть пройти 
дельфінотерапію. (вул. Сумьска 35. Сад імені Т.Г. Шевченко)

 •        Благовіщинський базар. Має свою дуже обширну історію. Не 
можливо не відвідати історичний район Харкова.
 •  Стадіон «Металіст» - центральний стадіон міста. У 2007 
році було реконструйовано для проведення чемпіонату ЄВРО 2012. (вул. 
Плехановська, 65).

!!! У 2010 році Харків був визнаний кращим містом за якістю життя 
на Україні, у зв’язку з чим міська рада розвісив по місту плакати 

«Харків - найкраще місто для життя».
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1. Памятник Тарасу Шевченко.
Вважають найкращім серед 250 памятників по всьому світі. Статую 
оточують 16 менших за розміром постаментів з фігурами з бронзи, у якості 
яких обрані персонажі з історії України і герої творів Тараса Шевченка.
2. Фонтан «Дзеркальний струмінь»
Фонтан «Дзеркальний струмінь» відноситься до найбільш видатних 
архітектурних споруд Харкова і є одним з його символів. Перебуває під 
захистом ЮНЕСКО. 
3. Покровський собор Харківського Покровського монастиря
На території монастиря знаходиться декілька будівель: Покровський собор, 
Храм Озерянської Божої Матері, Харківська архієрейська резиденція і 
духовна семінарія.
4. Благовіщенський собор
Цей храм, яскравий представник неовізантійського стилю архітектури, з 
80-метровою дзвіницею, 
5. Успенскій собор
Собор стоїть на Університетській гірці на березі річки Лопань і видно з будь-
якої точки центру міста.
6. Держпром (Будинок державної промисловості)
Величезна, навіть за сучасними стандартами, багатоповерхова каркасна 
конструкція з бетону, яка налічує 4500 віконних прорізів для яких потрібно 
17 гектарів скла, була зведена у виключно короткі терміни: з 1925 по 1928 
роки.
7. Житловий будинок зі шпилем 
Житловий будинок зі шпилем, представник стилю «сталінський ампір», 
розташований на площі Конституції.

Сім чудес Харкова:
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Харків - місто розваг

*Незвичайні і юмористичні памятки:
• Пам’ятник футбольному м’ячу в саду Шевченка.

• Квітковий годинник на проспект Гагаріна (демонтовані восени 2011 року у 
зв’язку з реконструкцією проспекту.

• Пам’ятник закоханим (у просторіччі «Привіт з Бухенвальда», «Пам’ятник 
жертвам анорексії» і т. п.) на вулиці Пушкінській.

• Скрипаль на даху на площі Костітуціі.

• Пам’ятник курячим яйцям (три штуки) на розі проспекту Леніна і вул. Культури, 
біля кафе «Зелений папуга».

• Фонтан «Саламандра» в однойменного будинку на Сумській.

• Пам’ятник жовтому горбатому «Запорожцю» на Клочківській.

!!!Одним із символів міста є пам’ятник-фонтан Дзеркальний струмінь . 
Побудований в 1947 році.
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*Нічний Харків:
•   Bolero
Всі затребувані артисти працюють в «Болеро». Тут для вас можуть підготувати 
детальний сценарій для будь-якого вашого свята.

•  Museum
Музей - перший заклад, яке об’єднує нічний відпочинок і культурний спосіб 
життя, твори Рембрандта, Леонардо Да Вінчі, Сальвадора Далі і іменитих 
сучасників, вперше представлені в клубній ілюмінації.

•   Чайна таун 
Гостинний куточок древнього Китаю в центрі сучасного європейського міста! 
Тут можна спробувати те, що давно хотіли, але боялися почати.

•   Взлітаючий дракон 
Всі смаки й уподобання задовольняться в місці перетину часів і країн, вогню і 
води, землі і повітря. І всім цим править Дракон.

ТОП 5:
1. Радмир - місце, де зашкалює 
адреналін!
2. Компас - незвичайний танцпол, 
яскраві і барвисті декорації, 
екзотичні коктелі.
3. Opium. Вдень це ресторан. Увечері 
- лаунж бар. Вночі - нічний клуб.
4.Алібі - ексклюзивні авторські 
страви від шеф-кухаря.
5. 5 element - запальні танці до 
самого ранку
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