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История Индустриаль-
ного район г.Харькова

Годы первых пятиле-
ток как для всей стра-
ны, так и для Харькова 
были временем бурно-
го развития. Началось 
строительство Харь-
ковского тракторного 
завода (ХТЗ), и вместе 
с ним рос рабочий по-
селок «Заводской», 
или ХТЗ, который стал 
первым образцом гра-
достроительства но-
вого типа. Уже в марте 
1930 г. проектное бюро 
НКВД УССР разработало 
эскизный проект «Но-
вого социалистическо-
го города» возле ХТЗ; 
руководил этим про-
ектом академик архи-
тектуры П.Ф. Алешин. В 
1931 г. проект поселка 
ХТЗ рассмотрел пред-
седатель ВСНХ СССР 
Г.К.Орджоникидзе и 
признал его «в полной 
мере удовлетворяю-
щим потребностям дан-
ного периода». «Новый 
город» размещался 
возле завода на площа-
ди 1426 га и планиро-
вался на 100 тыс. жи-
телей; стоимость его 
оценивалась в 186 млн. 
рублей. Оставлялась 
резервная площадь, 
дававшая возможность 

расширения строи-
тельства для 126 тыс. 
человек. Вся площадь 
разбивалась на участки, 
где должны быть по-
строены жилкомбина-
ты – каждый для 2730 
жителей. На большой 
площади в центре 
планировалось разме-
стить все гражданские, 
административные, 
культурные учреждения 
и организации: театр, 
районный совет, дво-
рец труда и культуры, 
кинотеатр, дом печати, 
типография, детский 
клуб, парк отдыха, ста-
дион, бассейн. В центре 
планировалось превра-
тить имеющийся ланд-
шафтный яр в большой 
амфитеатр-площадь на 
40 – 50 тыс. человек. 
Считалось, что 54% 
всей площади будут 
занимать парки, аллеи, 
бульвары; весь «город» 
должен быть окружён 
полосой зелёных на-
саждений шириной 600 
м.
К сожалению, жизнь 
внесла свои суровые 
коррективы, и в своем 
цельном  виде такой 
прекрасный проект ни-
когда не был осущест-

влён.
Только с зимы 1930 г. 
началось строительство 
разного рода времен-
ных жилых сооруже-
ний: 40 зимних бараков 
и 15 бараков для техни-
ческого персонала. 
   К 1 апреля 1932 
г. было построено и 
сдано в эксплуатацию 
26 домов общей пло-
щадью 80600 кв. м, (из 
них 6 домов шестиэ-
тажных), а также 151 
барак общей площадью 
151142 кв. м. 
В 1932 г. приступили 
к строительству новой 
больницы, и в 1934 г. 
была сдана первая оче-
редь больничного го-
родка (за улицей Луи 
Пастера).
Ясли и детские сады 
тоже первоначально 
находились в бараках. 
Руководство ХТЗ при-
лагало большие усилия 
для строительства ка-
питальных каменных 
детских учреждений, 
которые вытягивались 
линией внутри жилком-
бинатов параллельно 
улицам Мира и Второй 
Пятилетки (ныне ул. 
Библика). 

Історія району
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). В 1932 – 1933 гг. в 
районе имелось 
5 детских садов, два из 
которых размещались 
на Лосевской площадке. 
ервоначально две шко-
лы Лосевской площад-
ки находились в бара-
ках. 
Для охвата района шко-
лами предполагалось 3 
из них иметь на посёл-
ке ХТЗ, одну на Военве-
де и одну на Немышле. 
Соответственно, они 
получили номера 80, 
88, 86, 85 и 43. Вось-
мидесятая была десяти-
летней, а все остальные 
– семилетними. В 1932 
г. было сдано
в эксплуатацию капи-
тальное здание школы 
№80 по улице Второй 
Пятилетки (ныне ул. 
Библика) первоначально 
на 22 классных комна-
ты. Теперь там распо-
лагается школа №119. В 
районе Лосевской пло-
щадки в 1932 – 1933 гг. 
работало 5 школ,
2 школы ФЗУ, 8 произ-
водственно-политехни-
ческих школ. 
При школе №80 дей-
ствовал районный пио-
нерклуб. Осенью 1933 г. 
была организована рай-
онная библиотека, су-
ществовало два рабочих 
клуба в бараках – Север-
ного и Южного посел-
ков. В 1933 г. построен 
стадион ХТЗ.
В обстановке тех лет в 

районе отмечалась вы-
сокая детская беспри-
зорность;
в этой ситуации город-
ской комитет партии 
принимает решение 
о шефстве над детскими 
домами – в нашем райо-
не их было шесть. 
К 1935 г. была прове-
дена значительная ра-
бота по расширению и 
строительству района: 
укрепилась производ-
ственно-жилищная ин-
фраструктура, имелись 
система здравоохра-
нения и образования, 
действовали свой рай-
совет и райком КП(б)У. 
Конечно, отдельный от 
Харькова «социалисти-
ческий город» не возник 
– посёлок теснейшим 
образом был связан с 
Харьковом. Район очень 
отличался от остальных 
частей города:
он был полностью но-
вым и строился плано-
мерно. 3 апреля 1935 г. 
вышло Постановление 
Президиума Харьковского 

горсовета «О присвоении 
району и райсовету ХТЗ 
имени
т. Орджоникидзе». Грани-
цы района определялись 
по линии: 2-й посёлок 
«Коминтерн» – 
с. Немышля – совхозы 
«Украинка», «Комму-
нист», «Красная Армия» 
– Зональная станция – с. 
Немышля. Это Поста-
новление было подписа-
но на основании решения 
ВУЦИК 
от 21.02.1931 г., а 31 авгу-
ста 1935 г. вышло Поста-
новление о передаче 
Немышлянского сельсо-
вета Орджоникидзевскому 
райсовету. 
Так в 1935 г. завершилось 
становление нашего рай-
она.
В новый 1936 г. Харьков 
вступил, пополнившись 
еще одним районом – 
Орджоникидзевским 
(ныне – Индустриальным). 

Підготувала 
ХЗОШ№104

Історія району
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Я і рок-н-рол
Наша мова постійно 
поповнюється новими 
словами, більшість з 
яких запозичені з інших 
мов, перш за все з ан-
глійської. І не дивно, 
вона була й залишаєть-
ся основною міжнарод-
ною мовою торгівлі та 
техніки. Англійська ста-
ла такою необхідною в 
нашому повсякденно-
му житті. У світі більш 
ніж 400 млн. носіїв цієї 
мови, вона домінує в 
повсякденному житті, 
зокрема, під час кори-
стування інтернетом, те-
лефоном, у медійному 
просторі. Як багато за-
позичених англійських 
слів ми використовує-
мо, не замислюючись 
про це: трамвай, тро-
лейбус, тунель, лідер, 
спорт, спортсмен, піжа-
ма, светр та інші. Я ніко-
ли не замислювався, 
що термін «рок-н-рол», 
яким називається моє 
захоплення, винайшов 
американський дис-
к-жокей Алан Фрід, що в 
перекладі означає «ми 
будемо гойдатися, ми 
будемо кружляти». Як 
виявилося, є не тільки 
такий стиль у музиці, а 
й різновид танцю. Коли 
на уроці музичного 
виховання запропону-

вали підготувати пові-
домлення про музичні 
стилі, я вирішив усім 
розповісти про своє 
захоплення – рок-н-рол. 
Знайшов багато цікавої 
інформації.
Днем народження цьо-
го популярного танцю 
прийнято вважати 12 
квітня 1954 року. Саме в 
цей день на екрани кі-
нотеатрів США вийшов 
фільм «Rock around the 
clock», в якому танцю-
вальна пара показала 
елементи акробатики 
та трюків під мелодію 
пісеньки «Рок навко-
ло годинника». Танець 
настільки сподобався 
публіці, що поширився 
американськими штата-
ми, а потім рок-н-рол 
«захопив» і Європу. 
З моменту появи на 
естраді Елвіса Преслі 
рок-н-рол придбав  свій 
власний ритм: попит на 
платівки зростав із кож-
ним роком.

Рок-н-рол танцювали всі: 
від хлопчиська-рознощика 
газет до англійської коро-
леви. Газети в подробицях 
повідомляли, як Єлизавета 
II з великим захопленням 
танцювала цей запальний 
танець із лордом Порчесте-
ром.
В історії траплялись і курй-
озні випадки. Так у 1957 
році в Манчестері в церкві 
рок-н-рол звучав під аком-
панемент органу, двох 
електрогітар і ударників 
під час богослужіння, 
щоб залучити молодь 
до церкви.
Танцювальний рок-н-
рол – це одна з форм 
джайву для люби-
телів танців. Складні 
акробатичні елементи 
спрощені, їх можна 
виконувати на невели-
кому майданчику або 
ж зовсім не сходячи з 
місця. Рок-н-рол можна 
танцювати парами і гру-
пами. Але класичний 
варіант - парний танець.
Уже в 60-х роках стали 
проводитись самостій-
ні Міжнародні конкурси 
з рок-н-ролу, на яких 
танцюристи змагалися 
в майстерності.
Існує два види рок-н-
ролу. Перший (дис-
котечний) не вимагає 
спеціальної підготовки, 
другий (акробатичний) - 
складний у виконанні,

Гордість району
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танцювальні елемен-
ти щільно сплетені з 
акробатичними трюка-
ми, всілякими сальто, 
перельотами та склад-
ними підтримками, які 
дуже схожі на спортивні 
вправи. Тому й виникло 
запитання, яке зали-
шається без відповіді: 
рок-н-рол - це спорт чи 
мистецтво? 
Саме акробатичним рок-
н-ролом я займаюсь з 
6 років, брав участь у 
змаганнях різних рівнів: 
від обласних до між-
народних. Маю певні 
досягнення: кандидат у 
майстри спорту, при-
зер кубків, чемпіонатів 
України, фіналіст і при-
зер кубків Європи 2015, 
2016 років категорії 
«юнаки» з акробатич-
ного рок-н-ролу. Саме 
акробатичним рок-н-
ролом я займаюсь з 
6 років, брав участь у 
змаганнях різних рівнів: 
від обласних до між-
народних. Маю певні 
досягнення: кандидат у 
майстри спорту, при-
зер кубків, чемпіонатів 
України, фіналіст і при-
зер кубків Європи 2015, 
2016 років категорії 

«юнаки» з акробатично-
го рок-н-ролу. 

Рівняючись на них, від-
чуваю, що я сам при-
клад для початківців 
акробатичного рок-н-
ролу – Діденка Назара і 
Тимофєєвої Кіри, при-
зерів кубків і чемпіо-
натів України та відкри-
того кубку Праги-2015 
у категорії «діти». 
 

Дуже приємно, що наше 
захоплення підтриму-
ють у рідній школі, де 
продовжує працювати 
гурток з акробатичного 
рок-н-ролу, який був 
першою сходинкою 
до наших досягнень. 
Ми  постійні учасни-

ки шкільних заходів, 
завжди надаємо допо-
могу в підготовці до 
традиційного шкільного 
фестивалю спортивно-
го танцю.
Я сподіваюсь, що наш 
рок-н-рол – це не тіль-
ки частина історії, а й 
майбутнє, яке не дасть 
згаснути цьому музич-
ному й танцювальному 
напрямку. Бажаю всім 
нових здобутків у спорті 
та мистецтві.

Підготувала 
Олійник Дмитро 
ХЗОШ № 70 

Гордість району
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Допомогти - легко!
Дуже добре, коли тва-
рини знаходять лю-
блячих хазяїв – адже 
їм це так необхідно! У 
нашій школі № 40 діє 
довготривалий проект, 
мета якого – влаштуван-
ня тварин у добрі руки. 
Долі деяких братів мен-
ших дійсно цікаві, тому 
я вирішила розповісти 
про них.

1. Домашній щур Макс, 
вік – чотири місяці
 Макса було врятова-
но від жорстокої долі 
– його мали віддати на 
корм рептиліям у зоо-
парку! Справа в тому, 
що деякі люди, які за-
ймаються продажем 
гризунів, віддають свій 
«живий товар» на корм 
зміям у випадку, якщо 
крисеня ніхто не прид-
бає протягом двох міся-
ців від народження.      
     Вважається, що тер-
мін життя декоратив-
ної криси дуже малий 
– близько двох років; 
тому, ніби то, не слід 
довго утримувати «не-
перспективну» твари-

ну у магазині. Макса 
недбалі торговельники 
залишили у картон-
ній коробці. Годували 
дуже мало, а питної 
води не було взагалі! 
Тому маленька тваринка 
потребувала консуль-
тації ратолога (вете-
ринарний лікар, який 
спеціалізується на деко-
ративних гризунах). 
     Макс знайшов сво-
го хазяїна і «переїхав» 
у приміський будинок, 
де ним опікується лю-
бляча молода родина. 
Ось так він виглядає 
зараз. Дивіться, скільки 
власних «будиночків» із 
цікавими лазами тепер 
у його розпорядженні! 

2. Марта, позапланове 
щеня лабрадора, 3 роки
     Не є секретом, що 
багато людей «оціню-
ють» свого улюбленця, 
виходячи з міркувань 
породи, наявності не-
обхідних документів 
і собачих «регалій». 
Марті не дуже потала-
нило – вона народилася 

28 березня (саме тому – 
Марта!) у міському дворі 
біля станції метро Холод-
на гора. Ще у Марти було 
четверо братів та сестер 
– тобто, п’ять цуценят 
разом із нею. Але вони 
загинули під час відло-
ву безпритульних собак, 
разом із своєю матір’ю. 
Марту, яка тихенько скиг-
лила під сходами у тем-
ному під’їзді, спочатку 
підібрала одна порядна 
і добра жінка. Але зали-
шити в себе щеня було 
неможливе – жіночка вже 
мала двох квартирних 
улюбленців – дога та йор-
кширського тер’єра. Тому 
Марта мала потрапити у 
притулок для собак. Але 
трапилося диво: фото 
та історію Марти було 
розповсюджено у рамках 
проекту «Стоп-кадр: чо-
тири лапи й хвіст!» Так 
знайшовся чоловік, який 
забрав Марту до себе і 
навіть займається дресу-
рою собаки! Марта вже 
привчилася до ошийника 
та шлейки. А ще – вона 
зрозуміла, що є люди, 
котрим можна довіряти!

 
Підготувала  Стрю-
кова Світлана,                        
ХЗОШ №40

Тварини
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Знаменні дати листопад - 
грудень 2016

Тварини

ЛИСТОПАД 2016
1 листопада
 25 років тому (1991) ВР України 
ухвалила «Декларацію прав національ-
ностей України».
4 листопада
• 70 років тому (1946) набув чин-
ності статут ЮНЕСКО, спеціалізованої 
установи ООН з питань освіти, науки і 
культури.
7 листопада
• 195 років від дня народження Дми-
тра Павловича Пильчикова, Українсь-
кого громадського і культурного діяча, 
педагога, одного з організаторів неділь-
них шкіл у Полтаві. 
9 листопада
• День української писемності та 
мови.
• День Преподобного Нестора – 
літописця Печерського.
10 листопада
• Всесвітній день молоді.
12 листопада
• 80 років від дня народження Ми-
коли Федоровича Сингаївського, україн-
ського поета, перекладача, завідувача 
відділу поезії газети «Літературна Украї-
на», журналу «Ранок».
16 листопада
• Міжнародний день толерантності.
20 листопада
• 1959 – ГА ООН проголосила «Де-
кларацію прав дитини».
21 листопада
• День Гідності та Свободи.
26 листопада
• День пам’яті жертв голодоморів. 
Всеукраїнська акція «Запали свічку».
27 листопада
• 90 років від дня народження Оле-

ся (Олександр) Павловича Бердника, 
українського письменника, мислителя, 

громадсько-політичного діяча. 

ГРУДЕНЬ2016
1 грудня
• Всесвітній день боротьби зі СНІ-
Дом.
• 25 років тому (1991) український 
народ вільним волевиявленням на рефе-
рендумі підтвердив Акт проголошення 
незалежності України.
5 грудня
• 85 років від дня народження 
Григора Михайловича Тютюнника, 
українського письменника, прозаїка, 
перекладача, педагога, члена Спілки 
письменників України. 
6 грудня
• День Збройних Сил України.
8 грудня
• Міжнародний день прав людини.
• 1948 – ГА ООН ухвалила Загальну 
декларацію прав людини.
11 грудня
• 70 років тому (1946) за рішен-
ням ГА ООН створено Дитячий фонд 
(ЮНІСЕФ), мета якого – надавати до-
помогу країнам, що стали жертвами 
агресії, дітям і матерям у разі стихійного 
лиха, сприяти розвитку охорони здо-
ров’я, освіти й соціального забезпечення 
дітей.
20 грудня
• 15 років тому (2001) рішенням 
колегії Міністерства освіти і науки Украї-
ни затверджено Концепцію екологічної 
освіти України.
29 грудня
• 160 років від дня народження Да-
нила Яковича Крижанівського, українсь-
кого педагога, композитора. 

Підготувала ХЗОШ№168
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Олімпіади
Восени проходить 
дуже багато усіля-
ких олімпіад з різ-
них предметів. З 

шкіл нашого району 
є немало учнів, які 
приймають в цьому 
участь. Деякі навіть з 

декількох предметів. 
Отже, для таких ді-
тей – цей графік, щоб 
вони не заблукали.  

Освіта
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Після першого ета-
пу є другий. Прой-
шовши перший етап 
– обов’язково по-

дивіться на графік 
проведення другого 
етапу. Цей графік 
дуже допоможе тим 

учням, що беруть 
участь декількох 
предметів.

Підготувала ХЗОШ№80

Освіта
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Ми   миротворці!
 Нещодавно нам дове-
лося ознайомитися із 
таким масовим рухом 
як миротворчий.  Він 
трохи незрозумілий, 
складний – саме так 
нам здалося спершу,  а 
потім ми почали загли-
блюватися у саму суть 
слова «миротворець». І 
що ж? Все дуже просто – 
це люди з великим сер-
цем та доброю душею, 
здатні завжди прийти 
вчасно на допомогу та 
зарадити в будь-якому 
питанні.
            Команда ХЗОШ 
№118 була спочатку 
посвячена у кандидати в 
миротворці .  

 Нам, так би мовити, 
дали випробувальний 
термін.                   У цей 
час ми повинні були 
продовжувати робити 
добрі справи та готу-
валися до здачі заліків. 
Насправді, дуже від-
повідальна робота.

І ось, нарешті, нас за-
прошують на посвяту 
в юні миротворці. Ця 
подія відбулася на базі 
ХГ № 163. Було влашто-
ване грандіозне відкрит-
тя свята, далі ми отри-
мали маршрутні листи, 
за якими ми повинні 
були ходити по кабіне-
там та складати іспити з 
БЖД,  медицини, історії 
ООН та фізкультури. 
Наша команда впорала-
ся дуже добре.                                                              
           Завершальним 
етапом свята був флеш-
моб та вручення посвід-
чень юних миротворців, 
форми. Ще ми встигли 
виготовити відеоролик 
про свою роботу, який 
було показано на святі.  
Ці моменти дуже хви-
люючі та відповідальні.

За час носіння миро-
творчої форми, ми –ми-
ротворці взяли участь в 
усіх шкільних заходах, 
відкритих уроках, зао-
хочуючи й інших учнів 
до миротворчого руху. 
                 Ми щасливі, 
що стали миротворця-
ми, адже зараз на нас 
тримається увесь шкіль-
ний парламент і ми є 
організаторами свят у 
нашій школі.

Підготувала Юхман 
Вероніка ХЗОШ №118

Волонтерство
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A MITTEN

Once upon a time there lived an old man. 
One day he lost his mitten.
A mouse ran along. She entered the 
mitten and sat there. A frog jumped by 
and asked, «Who is there in the mitten?» 
«I’m a Scratching Mouse. And who are 
you?» «I’m a Croaking Frog. Let me in». 
«Come in».
A hare ran along. «Who is there in the 
mitten?» he asked. «I’m a Scratching 
Mouse, I’m a Croaking Frog. And who are 
you?» «I’m a Long-Eared Hare. Let me 
in». «Come in».
A fox ran past. «Who is there in the 
mitten?» she asked. «I’m a Scratching 
Mouse, I’m a Croaking Frog, I’m a Long-
Eared Hare. And who are you?» «I’m a 
Sister Fox. Let me in». «Come in». And 
they were seated there.
A wolf ran by and asked, «Who is there 
in the mitten?» «I’m a Scratching Mouse, 
I’m a Croaking Frog, I’m a Long-Eared 
Hare, I’m a Sister Fox. And who are 
you?» «I’m a Brother Wolf. Let me in». 
«Come in».
A bear went past, hummed and asked, 
«Who is there in the mitten?» «I’m a 
Scratching Mouse, I’m a Croaking Frog, 
I’m a Long-Eared Hare, I’m a Sister Fox, 
I’m a Brother Wolf. And who are you?» 
I’m a Roaming Bear. Let me enter your 
mitten». «Come in». And he entered the 
mitten.
A wild boar ran by. «Grunt! Grunt! Grunt!» 
he said. «Who is there in the mitten?» 
«I’m a Scratching Mouse, I’m a Croaking 
Frog, I’m a Long-Eared Hare, I’m a Sister 
Fox, I’m a Brother Wolf, I’m a Roaming 
Bear. And who are you?» «I’m a Fanged 
Boar. Let me come into your mitten». 
«Come in». And he entered the mitten. 
They were all seated there.
A marksman went past. He saw, that the 
mitten was moving. The marksman shot at 
once. And there were a lot of skins there!

РУКАВИЧКА
Колись жив старик. Одного разу він за-
губив рукавичку.
Миша побігла уздож. Вона увійшла в 
рукавицю і сіла там. Жаба стрибнула 
і запитала: «Хто там в рукавичці?» «Я 
мишка-скряботушка. А ти хто такий?» 
«Я жабка-скрекотушка. Впусти мене». 
«Заходь».
Заєць побіг уздовж. «Хто там в рукавич-
ці?» запитав він. «Я, мишка-скряботуш-
ка, я жабка-скрекотушка. А ти хто такий? 
«» Я зайчик-побігайчик. Дозвольте мені 
увійти». «Заходь».
Лиса пробігала повз. «Хто там в ру-
кавичці?» запитала вона. «Я миш-
ка-скряботушка, я жабка-скрекотушка, я 
зайчик-побігайчик. А ти хто?» «Я ли-
сичка-сестра. Впустить мене».»Заходь». 
І вони сиділи там. 
Вовк пробігав і запитав: «Хто там в 
рукавичці?» « Я мишка-скряботушка, я 
жабка-скрекотушка, я зайчик-побігай-
чик, лисичка-сестра. А ти хто такий?» 
«Я вовчик-братик. Дозвольте мені увій-
ти.»»Заходь».
Ведмідь ішов повз, наспівував і запи-
тав: «Хто там в рукавичці?» «Я миш-
ка-скряботушка, я жабка-скрекотушка, я 
зайчик-побігайчик, я лисичка-сестра, 
я вовчик-братик». А ти хто?»»Я вед-
мідь-набрідь. Дозвольте мені увійти у 
рукавичку». «Заходь». І він увійшов у 
рукавичку. Дикий кабан пробігав уздож. 
«Хрю! Хрю! Хрю!» сказав він. «Хто там 
в рукавичці?» « Я мишка-скряботушка, 
я жабка-скрекотушка, я зайчик-побіга-
йчик, я лисичка-сестра, я вовчик-бра-
тик, я ведмідь-набрідь. А ти хто? « «Я 
кабан-іклан. Дозвольте мені увійти в 
рукавичку». « Заходь «. І він увійшов у 
рукавичкю. Всі вони сиділи там.
Стрілок пройшов повз. Він побачив, що 
рукавичкаворушиться. Стрілок вистрілив 
відразу. І там було багато шкіри!

Підготувала ХЗОШ№85

Іноземна мова
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  ТОП-5 Найкращих  
місць для розваг у  

Харкові
1.Кінотеатр»Планета кіно IMAX»
Сучасний кінокомплекс «Планета 
Кіно IMAX » в Харкові  самі нові 
фільми і приємна атмосфера 
з дуже смачними снеками до філь-
му.                                                                                             
 

2.Аквапарк «Джунглі»
Аквапарк «Джунглі» - це чудвий 
настрій, позитивні емоції, адре-

налін і вічне літо. Найбільший 
на сьогодні критий аквапарк в 

Україні.
 

3.Харківський державний Цирк
Харківський цирк є одним з 
найстаріших закладів даного 
профілю в Україні. Історія цир-
ку складається з низки славних 
сторінок, що дає нам можливість 
по праву пишатися д осягнення-
ми багатьох поколінь артистів і 
працівників цирку.
   

Розваги
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4. Харківський Центральний парк розваг імені Горького
Кращий парк атракціонів і розваг України та СНД!
Тут створені всі умови для комфортного та незабутнього відпочинку — без-
коштовний вхід, тематичні зони, кафе і ресторани, фонтани, футбольні та 
баскетбольні поля, і, звичайно, атракціони для дітей і дорослих. 

5. Торгівельно-розважальний центр Французький бульвар
«Французький бульвар» — торгово-розважальний центр р. Харкова має 
унікальну будову і величезну площу, повноцінний комплекс чудово поєднує 
в собі зону розваг, відпочинку та шопінгу для всієї родини.

Підготувала ХЗОШ№157

Розваги
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Будьте   щасливі


