
New York is one of the largest cities in the world. It was founded three 

hundred years ago at the mouth of the Hudson river. 

The centre of New York is Manhattan Island. In 1626 it was bought from 

the Indians for a handful of trinkets that cost twenty-four dollars. Today 

Manhattan is the centre of business and finance. Numerous skyscrapers house 

banks and offices of American business. Broadway begins here, the Stock 

Exchange is located here, too. Very few people live in Manhattan, though the 

majority work here. Numerous bridges link Manhattan with the opposite shores. 

New York is inhabited by people of almost all nationalities and races. It is 

called "modern Babylon". At the turn of the twentieth century a lot of people 

came to the USA from different countries of the world. They entered the USA 

through New York, the Gateway of America. 

New York is one of the leading manufacturing cities in the world. The 

most important industries are those producing paper products, vehicles, glass, 

chemicals, machinery. New York has a heavy traffic. The sea encircles many of 

the city areas and the ships go over or under New York traffic routes. 

 

Нью-Йорк є одним з найбільших міст у світі. Воно було засновано 300 

років тому у витоку річки Гудзон. 

Центром Нью-Йорку є остів Манхаттен. Він був куплений в індіанців за 

кілька дрібничок ціною в 24 долари в 1626 році. Сьогодні Манхеттен є 

фінансовим і бізнес центром. В численних хмарочосах розташовані 

відділення банків та центральні офіси американського бізнесу. Бродвей 

розпочався тут, Фондова біржа теж розташована тут. Дуже мало людей 

живуть тут, однак більшість працює тут. Багато мостів з’єднують 

Манхеттен з протилежними берегами. 

Нью-Йорк населений людьми майже всіх національностей і рас. Його 

називаюсть «сучасним Вавилоном». На зломі 20 століття багато людей 

прибули в США з багатьох країн. Вони потрапили через Нью-Йорк—

ворота Америки.  

Нью-Йорк є одним із лідируючих індустріальних міст світу. 

Найважливішими галузями є: виробництво паперу, двигунів, скла, 

хімічних добавок, машинобудівництво. Нью-Йорк завжди у великих 

заторах. Море омиває багато районів міста і тому човни обпливають 

маршрути, які зупинені заторами.  



 


