Ласкаво просимо до Харкова - другого
за величиною міста України,
розташованого на північному сході
країни, в регіоні, який називається
"Слобідська Україна". Вона полягає в
злитті річок Харків, Уді та Лопана, має
населення близько 1 450 000 і площею
350 кв. Км.

Місто має захоплюючу історію. Існує
версію того, що її основи були
закладені в 1654 році одноосібним
козаком Харко, легенда якого досі
закінчується у вигляді пам'ятника на
одній з центральних вулиць міста проспект Науки.
проспект Науки

У роки Російської імперії місто було головним центром української
культури. Харків став першим містом, де в грудні 1917 року було
проголошено Українську Радянську Соціалістичну Республіку, а радянська
влада була сформована. Тоді Харків був оголошений столицею України і
залишався таким до 1934 року, коли адміністративні
справи країни були перенесені в Київ.
Під час Другої світової війни місто було окуповане
нацистами в два окремих випадках і побачилося
багато кровопролиття у чотирьох битвах, які билися.
В кінці кінців місто було звільнено від нацистської
окупації 23 серпня 1943 року, яке з тих пір
відзначалося як День міста. Мешканці Харкова
пам'ять про всіх жертв цієї жахливої війни незалежно
від національності та пам'ятники радянським,
польським, німецьким солдатам; Є також єврейський
пам'ятник у місті.

Решта - це радянський монументалізм
у всій красі, включаючи один з
найбільших у світі площ - Площу
Свободи - будівля Держпрому
наприкінці 1920-х років, приклад
конструктивістської архітектури та

Каразінський університет (початок 1930-х років), що також демонструє
класичну радянську естетику.
До речі, Харків вважається науковим,
виробничо-освітнім центром України. У
ній розміщені кращі навчальні заклади
країни - наприклад, згаданий Каразінський
університет навчав та залучив трьох
лауреатів Нобелівської премії: Іллі
Мечникова (Медицина), Лев Ландау
(Фізика) та Саймона Кузнеца (Економіка).

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Серед інших визначних пам'яток
Харкова:
Харківський художній музей, котрий
володіє однією з багатьох варіантів
запорізького козацтва Іллі Рєпіна,
написання листа турецькому султану
(як і багато інших картин цього
художника);

Парк Шевченка з його мирними
алеями, фонтанами, зоопарком,
Харківським дельфінарієм та Статуєм
Тараса Шевченка;

Парк Горький - кращий тематичний
парк в Україні, один з кращих у Європі,
з визначними пам'ятками для будьякого віку;

Покровський монастир з прекрасною
синьою трьома куполами Покровської
церкви (1689 р.);

Благовіщенський
собор,
яскрава
червоно-кремове
смугаста
церква,
побудована в 1881-1901 роках. Заснована
на Стафілі Хагія Софія, вона має
прекрасно пропорційну дзвіницю, яка
нагадує паличку цукерок.
До речі, люди різних релігій співіснують
у Харкові в мирі та взаємній повазі, а
православні церкви - сусіди з грекокатоликами, мечети та синагога.
Благовіщенський собор
Харків - це місто багатьох театрів. Театр
опери та балету, Український
драматичний театр, Російський
драматичний театр, Філармонія, Театр
музичної комедії, Будинок органної та
камерної музики, а також багато
маленьких експериментальних театрів
завжди вражають своїх глядачів цікавими
постановками.
Євро-2012 зробив завжди гостинним
Харків ще більш чужою для іноземців на вулиці дуже багато вуличних знаків
на англійській мові, а також меню в
ресторанах і клубах.

Доброзичливо !!!!

