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Покровський собор –

найстарiша кам'яна бу-

дівля Харкова, Дзер-

кальний струмінь й 

пам'ятник Т. Г. Шев-

ченку.Це пам'ятки 

нашої культу-

ри,вiддзеркалення 

нашого менталiтету 

й вiдображення на-

ших душевних 

цiнностей.   Минають години, 

днi, роки…I вiд 

минулого  Харко-

ва, брудного й за-

смiченого, не зали-

шилося й малень-

кої краплинки схо-

жостi. Вiн но-

вий,сяючий й за-

тьмарюючий ро-

зум. Ще 40 рокiв 

тому Харкiв жив 

не знаючи змiн й 

вiдновлення. Хоча 

й тодi вiн приваб-

лював туристiв 

своїми надзвичай-

но красивими ста-

ровинними 

Харків – 2030 : погляд у майбутнє  

Харків—місто майбутнього 

Харків – місто 

майбутнього. Але 

ми постійно рухає-

мося вперед. Так 

зараз триває рекон-

струкція найбіль-

шої вулиці – Мос-

ковського проспек-

ту. Розпочав робо-

ту новий пасажир-

ський термінал  на 

вул. Героїв праці. 

Влітку має відкри-

тися оновлена фі-

лармонія, в якій 

вже встановили 

новий орган, виго-

товлений німець-

кими майстрами.  
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ХАРКІВ—МІСТО МАЙБУТНЬОГО! 

Це цікаво! 

Харків - найбільше місто на північ-

ному сході України, адміністратив-

ний центр Харківської області. Друге 

за чисельністю населення місто 

України. 

Це найбільше містоЗемлі на 50-й 

паралелі, крупніше Кракова, Праги, 

Майнца. 

На честь нашого міста названі: 

астероїд, , пароплав, серія автомобі-

лів , футбольний клуб, станція мет-

ро, шахта, вулиці, площі України. 

Ми, харків’яни, дуже освічені. Май-

же половина населення має вищу 

освіту. 

Крім того, у  Харкові розташований 

найбільший «спальний район» на 

Україну  - Салтівка,  де щоночі 

сплять 500 тисяч чоловік. 

А ринок Барабашова - найбільший 

речовий ринок Східної Європи, який 

посідає  4-е місце в рейтингу найбіль-

ших ринків світу. І нарешті 

У 2010 році Харків був визнаний 

кращим містом за якістю життя в 

Україні. 
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Всi архiтектурнi 

споруди, будiвлi нада-

ють Харкову надзви-

чайної особливостi, 

чарiвностi й незабут-

ностi. Але чому ми так 

прагнемо перетворити 

Україну на Європу? 

Ми орієнтуємося на 

досвід провідних євро-

пейських міст, яким 

вдалося перетворити 

своє ім'я на синонім 

процвітання, комфорту 

і динамічного зростан-

ня. Але чим вам Харкiв 

не iдеал? 

Змiни: У 2030 роцi 

все змiниться на кра-

ще. Вулицi Харкова 

будуть виблискувати 

новiтнiми спорудами. 

Вони не будуть схожi 

на вулицi Закордону. 

В них буде свiй стиль 

м о д е р н о -

неокласистичний. Це 

будуть  суперечностi 

мiж життям вічними 

ц i н н о с т я м и 

«естетичними норма-

ми минулого» i 

новiтнiми техно-

логiями,вражаючими 

с в о є ю  н е о р д и -

н а р н i с т ю  й 

складнiстю проекту-

вання.  

нашi культурнi пам’ят-

ки, тому було б до-

речнiше вiдвести 

спецiальнi мiсця, де 

субкультури могли б 

проявляти свої думки, 

переживання й поба-

жання через малюнок. 

Ви напевно 

помiчали, що в нашому 

мiстi, як i в iнших 

мiстах України, дуже 

багато графіті

(настiнних малюнкiв). 

На превеликий жаль 

деякi з них нiвечать 

Цi мiсця стали б не 

абиякою знахiдкою для 

любителiв абстрактних 

малюнкiв й картин.                            

Харків—наш ідеал! 

спокiйно вiдпочивати 

разом з близькими й дру-

зями. Але найголовнiшим 

етапом в насадженнi 

паркiв ми пропонуємо 

вести день «Озеленення й 

любовi». Це буде загаль-

ноприйнятий день, коли 

кожен з жителiв нашого 

мiста разом iз своєю 

сiм’єю будуть садити де-

ревце, кущ або квiти в 

парку свого района. Це 

буде невелика символiчна 

допомога мiсту, яка об’є-

днає усiх вiд малого до 

великого. 

Які перспективи? 

Усi старi споруди 

буде вiдреставровано зi 

збереженням їхньої пер-

возданностi й самобут-

ностi, але з внесенням 

нових, бiльш реальних 

доповнень. Будуть наса-

дженi новi алеї, гаї, пар-

ки, в яких люди зможуть 
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А що стосовно бу-

динкiв? Вони поч-

нуть приймати най-

незвичайнiшi форми 

й найнезвичнiший 

вигляд, але вгамова-

ний й приземлений 

колiр. Всi iдеї будуть 

взятi з бiонiки й фан-

тастики. Вони не бу-

дуть схожими на ма-

ленькi однаковi буди-

нки, до яких ми так 

стрiмко йшли, вони 

будуть кращими й 

цiкавiшими. Велика 

кiлькiсть велетенсь-

ких вiкон  й витражiв 

зроблять наше мiсто 

сонячним, радiсним й 

виблискуючим у будь

-яку пору року. 

ре, бо, ми вважаємо, що 

кожна людина повинна 

бути майстром своєї спра-

ви. 

Це все дуже доб-

ре, але які ж зміни відбу-

дуться зі спортом у Хар-

кові до 2030 року? На 

Харків – це один 

з найрозвинутіших міст в 

Україні. Особливість міс-

та в тому, що це - багато-

галузевий центр знань, 

що дає широкі можливос-

ті розвиватися у будь-якій 

сфері діяльності і це доб-

нашу  думку, Харків ста-

не одним з найпрогресив-

ніших міст у світі спорту. 

Ми будемо мати чемпіо-

нів в усіх галузях спорту: 

бойових мистецтвах, тан-

цях, забігу на 100 метрів 

тощо. 

Будинки майбутнього 

Харків—місто, де народжуються легенди! 

щодо шкіл, буде введена 

однакова шкільна форма, 

що не дасть змогу розга-

лужуватись школярам на 

“багатих” та “бідних”. 

Школярі та студенти бу-

дуть мати легкий доступ 

до Інтернету (але соціаль-

ні сіті будуть відключені). 

Вищі освітні заклади бу-

дуть мати найякісні-

ший рівень освіти. 

Навіть за кордоном 

будуть рекоменду-

вати наші універси-

тети. 

 

Освіта—2030 

Освіта до 2030 

року буде повністю моде-

рнізована. Електронні 

підручники буде мати 

кожен, що полегшить 

життя учнів. Освіта буде 

безкоштовною та усі но-

вовведення буде сплачу-

вати держава. Окремо, 
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бузку й свіжого зеленого 

вбрання 

Яскраве сонце заливає 

свіжий асфальт і молоду 

траву, відбивається у ви-

митих відкритих стеклах. 

А який він загадково див-

ний узимку! У цей час він 

ошатний увечері, коли на 

білій ковдрі снігу велично 

сплять дерева, затихають 

будинку. Золотом покри-

ває мій Харків осінь  

Мені здається, вона в нас 

особлива, може, це тому, 

що в місті багато дерев, 

особливо кленів, і коли 

вони скидають свої листи 

нам під ноги, вся земля 

стає золотий. Кому як, а 

мені жаль наступати на 

цю красу. Літо розмальо-

вує вулиці Харкова різно-

цвіттям Але, зізнаюся, я 

Напевно, кож-

на людина вважає, що його місто, 

або сіло, де він народився й живе, 

кращий куточок землі. Так це й зро-

зуміло, тому що це місце єдине, не-

повторне: воно ростило тебе на своїх 

долонях, збагатило тебе своєю кра-

сою, подарувало друзів. Ти його час-

тка, його улюблений син і надія. Та-

ким для мене є мій Харків добрий і 

чесний трудівник, допитливий дослі-

дник, культурний діяч. 

У ньому дивно переплітаються сива 

й славна стародавність і запал моло-

дості, модернізовані новобудови й 

величезні шедеври архітектури мину-

лих століть. Він серйозний і одночас-

но веселий, шумний і важливо тихий. 

Він гордо несе свою славу день за 

вдень із покоління в покоління вже 

біля трьох з половиною століть. Я 

люблю його щирою й ніжною любо-

в'ю. найбільше він подобається мені 

у весняному цвітінні каштанів і яб-

лунь, повний ароматом квітучого 

чомусь не дуже люблю моє місто 

влітку. Може тому, що після про-

зорої дзвінкої весни на нього ля-

гає жара, пил і загазоване повітря. 

Стає смутно. 

Хоча, може, цей сум має іншу 

причину? Літні канікули розлуча-

ють мене з багатьма друзями. … Я 

йду по вулицях Харкова, зливаю-

ся з перехожими й почуваю себе 

хазяїном (вірніше сказати одним з 

хазяїв) рідного міста 

Тому пройде зовсім небагато часу 

і його буття залежить від мене й 

таких, як я. Це нам має бути пік-

луватися про наше місто вже че-

рез кілька років, і від нас залежить 

його майбутнє. Я впевнений: якщо 

й далі в серцях наших буде горіти 

вогонь любові до Харкова, вовік 

не згасне його слава! 

Катуня Вікторія, 7-Б 

Творчість наших учнів 
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О, місто славетне, Харків! 

О, місто славетне, Харків! 

Величне удень, загадкове в імлі.  

В асфальті проспектів і зелені парків  

Для нас найкраще на землі.  

Хай інколи доля закине далеко  

В заморські краї, що й не бачив, не чув,  

Мій Харків, завжди ти єдиний у серці,  

На крилах надії до тебе лечу.  

Піду по Сумській, завітаю до саду,  

Повітрям твоїм до нестями нап'юсь,  

Відчую в душі благодать і відраду,  

Коли Кобзарю низько в пояс вклонюсь. 

Петрова Ольга, 6-Б 


