
На відміну від багатьох історичних міст України, у Харкові 
не знайти вузьких проїздів, крихітних вуличок та затишних 
двориків, захованих у павутинні провулків. Цей древній 
град вражає монументальністю: грандіозні будівлі, широкі 
проспекти, величезні площі… А починалася історія 
півторамільйонного мегаполіса з міфічного козака…

Друге за кількістю населення місто України було засноване в 1654-1655 
роках на місці злиття річок Харків, Уда і Лопань. За легендою, і річка, 
і місто названі на честь Харька – козацького сотника дворянського 

походження, який, захищаючи своїх хуторян від татар, погнався за ворогом 
і потонув на переправі. 

Від козацтва до студентства
Невдовзі після заснування Харків став осередком козацького полку. Завдяки 
вдалому розташуванню на перетині торговельних шляхів місто швидко 
перетворилося з важливого прикордонного форпосту на центр ремесел і  
торгівлі, а в XVІІ столітті стало губернським містом, де створювалися і 
стрімко розвивалися освітні заклади. 1805 року в місті відкривається шостий 
у Російській імперії Харківський університет, який нині носить ім’я свого 
засновника – видатного вченого Василя Каразіна. 
Потужним освітнім центром Харків лишається й нині: за науковим потен-
ціалом мегаполіс посідає друге місце в Україні. Щороку більш як 33 тисячі 
фахівців здобувають вищу освіту в майже 70 вишах міста. Серед найпре-
стижніших – Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуков-
ського “ХАІ”, випускники якого примножують славу України як розвиненої 
авіаційної і космічної держави. Довжелезну споруду гуртожитку авіакос-
мічного університету в народі охрестили “китайською стіною”. Відразу за 
нею знаходиться гора з підйомниками, де взимку охочі ганяють на лижах. 
Побачення ж молоді харків’яни зазвичай призначають на площі Архітекторів 
біля оригінального пам’ятника закоханим, який зображає юнака й дівчину, 
що злилися в поцілунку. Незалежно від пори року, тут завжди людно... 

Unlike other historic cities in Ukraine, in Kharkov you won’t 
find many narrow passages, tiny streets or cosy courtyards 
hidden inside a web of lanes. This ancient city strikes you with 
its monumentality, grand buildings, broad boulevards and 
huge squares. And, to think, the history of this metropolis of 
1.5 million started with a mythical Cossack figure…

Ukraine’s First CapitalПерша столиця України 

The second-most populated city in Ukraine was founded between 1654-
1655 at the confluence of the rivers Kharkov, Uda and Lopan. Accord-
ing to local legend, both the river and the city owe their name to a 

noble-born Cossack, Captain Kharko, who rushed to protect his villagers 
from the Tatars, pursued the enemy to the river and drowned at the crossing.  

From Cossacks to Students
Soon after its foundation, Kharkov became the centre of a Cossack regiment. 
Thanks to its useful location at the crossing of trade routes, the city quickly 
transformed from an important frontier outpost to a centre of crafts and trade, 
and later it became a fully-fledged business and cultural nexus with numerous 
factories, museums, theatres and schools.
In the 17th century, Kharkov became the centre of a province, and educational 
establishments began to form and develop here at a stunning pace. In 1805, Khark-
ov University was founded, the sixth university in the Russian Empire. Nowadays 
it is named after its founder – the distinguished scientist Vasyl Karazin. 
Kharkov remains a major educational centre today, ranking second in Ukraine 
in terms of scientific potential. Every year, about 33,000 students receive higher 
education in the city’s more than 70 universities and institutes. The National 
Aerospace University is one of the foremost universities in the city; its gradu-
ates promoting Ukraine as a developed aerospace power. The long building of 
the Aerospace University dormitory has been nicknamed “the Great Wall of 
China”. Behind it there is a mountain with ski lifts, where in winter people can go  
downhill skiing. Young Kharkovites usually meet for dates at Architects’ Square, 
near an unusual statue of a kissing couple. The square is always crowded…

Текст: Наталя Майборода By Natalіa Maіboroda

За легендою, Харків назвали на честь Харька – 
козацького сотника дворянського походження

According to legend, Kharkov owes its name  
to a noble-born Cossack, Captain Kharko

Пам’ятник  
Еллочці-людоїдці –  
знаменитій 
героїні роману 
“Дванадцять 
стільців” Ільфа й 
Петрова

The Ellochka 
monument –  
a famous character  
of “The Twelve 
Chairs” satirical  
novel by Ilf  
and Petrov
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Capital Past

Between 1919 and 1934, when Kharkov was the first capital of 
Soviet Ukraine, some truly ambitious architectural concepts 
were brought to life. A true gem in Kharkov’s architectural crown 
is the 12-hectare Liberty Square – Ukraine’s largest, and the 
fifth biggest in Europe in terms of size. Built in the 1920s, this 
enormous square could be used as a landing strip for airplanes 
if necessary!
Next to the majestic square stand equally impressive buildings. 
The Soviet Union’s first high-rise reinforced concrete frame build-
ing, the 4500-window Derzhprom covered with an incredible 17 
acres of glass, is not only the pride and hallmark of Kharkov, but 
a globally recognised architectural monument. Kharkovites also 
take pride in the city’s theatre, which happens to be one of the 
oldest in Ukraine. The Taras Shevchenko State Academic Drama 
Theatre traces its history back to 1922, when Les Kurbas – a 
Kiev-based reformer of Ukrainian theatre – founded the Berezil 
Art Association. The association was the best theatrical act in the 
republic, and became the platform for some very daring theatrical 
experiments. At the beginning of 1926, Berezil moved to Kharkov. 
Today the theatre is still at the forefront of the city’s cultural life, 
thanks to bold productions by world-renowned director Andriy 
Zholdak, the theatre’s artistic director from 2002-2005. 
  
A City Forever Young 
Needless to say, this student city has always been the source of 
current trends and interesting groups, one of which is Kharkov’s 
“Theatre 19”. Established by a group of students in 2000, it 
instantly became a resonant cultural phenomenon, receiving 
many national and international awards. 
Obviously it’s great to get spiritual nourishment, but you also  
need to take care of your body, so after another busy day you will 
enjoy visiting Kharkov’s “Jungles” – one of the largest indoor 
water parks in the country. It houses a tropical oasis with water-
falls, rivers, lush vegetation and boulders.

Столичне минуле
У 1919-1934 роках, коли Харків був першою столицею радян-
ської України, в місті втілювалися амбітні архітектурні 
рішення. Перлиною архітектурного полотна Харкова є комп-
лекс 12-гектарної площі Свободи – найбільшої в Україні та 
п’ятої за розміром у Європі. На колосальному майдані, зве-
деному в 20-х роках минулого століття, в разі потреби міг би 
навіть приземлитися літак!
Поруч з величною площею розташовані не менш вражаючі 
споруди. Зокрема, перша в Радянському Союзі висотна залі-
зобетонна каркасна споруда – багатоповерхова 4500-віконна 
будівля Держпрому, що має 17 гектарів скла, – не тільки 
стала гордістю та візитною карткою Харкова, а й була визнана 
пам’яткою архітектури світового значення. Гордістю міста 
є й один із найстаріших театрів України. Харківський дер-
жавний академічний український драматичний театр імені 
Т.Г. Шевченка веде свою історію з 1922 року, коли у Києві 
реформатор української сцени Лесь Курбас заснував Мис-
тецьке об’єднання “Березіль”. На той час це був найкращий 
театр республіки, в якому народжувалися сміливі театральні 
експерименти. На початку 1926 року “Березіль” переводять 
до Харкова. Нині театр залишається в авангарді культурного 
життя, зокрема завдяки сміливим постановкам всесвітньо 
відомого режисера Андрія Жолдака, художнього керівника 
театру в 2002-2005 роках. 

Вічно молоде місто 
Звісно, в студентському місті завжди народжуються сучасні 
тенденції та цікаві заклади, одним із яких є харківський 
молодий “Театр 19”. Створений у 2000 році групою студентів, 
він миттєво переріс у резонансне культурне явище і отримав 
чимало національних і міжнародних нагород. 
Духовна пожива для розуму – це чудово, але варто потур-
буватись і про тіло, тож неодмінно завітайте до харківських 
“Джунглів” – одного з найбільших критих аквапарків країни. 
На 11 000 кв. метрів розмістилася тропічна оаза з водоспа-
дами, річками, буйною рослинністю та скелями. 

Після шалених водних гірок до тями поверне прогулянка 
старою частиною міста. Пройдіться вулицею Дарвіна, 
де збереглися унікальні маєтки XIX століття. Непода-
лік вулиці височіє найстаріша кам’яна будівля міста – 
Покровський собор, освячений у 1689 році. До слова, у 
Харкові знаходиться і найстаріший кінотеатр України 
та перший стаціонарний кінотеатр Російської імперії:  
ось уже понад століття “Боммеръ” крутить фільми, під-
тримуючи традицію французьких братів Боммер, які від-
крили це легендарне місце в 1908 році. 

After exciting waterslides, a walk in the old town will quickly 
bring you back to your senses. Make sure you take a walk 
along Darwin Street, where unique mansions from the 19th 
century are still preserved. Near this street you can find the 
oldest stone building in the city – the Pokrovsky Cathedral, 
consecrated in 1689. Ukraine’s oldest movie theatre is also 
found in Kharkov, and was the first stationary cinema in 
the Russian Empire. The Bommer cinema theatre has been 
showing films for over a century now, maintaining the tradi-
tion of the Bommer brothers of France who established this 
celebrated place in 1908. 

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Аврора Прем’єр Готель: вул. Артема, 10/12, тел.: 0 800 500 878; 
www.premier-hotels.com.ua. Затишний готель, розташований у 
самому центрі Харкова.
Космополіт Прем’єр Готель: вул. Академіка Проскури, 1, 
тел.: 0 800 500 878; www.premier-hotels.com.ua. Єдиний в 
Україні п’ятизірковий арт-готель з оригінальним сучасним 
дизайном. 
Харківський державний академічний драматичний театр 
імені Т.Г. Шевченка: вул. Сумська, 9, тел.:  057 705 1366; 
www.theatre-shevchenko.com.ua. 
“Театр 19”: вул. Красіна, 3, тел.: 057 706 3131; www.theatre19.com.ua. 
Аквапарк “Джунглі”: вул. Киргизька, 19-б, тел.: 057 713 8973; 
www.jungle.ua. 
Кінотеатр “Боммеръ”: вул. Полтавський шлях, 6, тел.: 057 712 3928; 
www.bommer.org.ua. 

USEFUL INFO 

Avrora Premier Hotel: 10/12 Artema St., tel.: 0 800 500 878; 
www.premier-hotels.com.ua.  Cosy hotel in the very centre of Kharkov. 
Cosmopolite Premier Hotel: 1 Akademika Proskury St.,  
tel.: 0 800 500 878; www.premier-hotels.com.ua. Ukraine’s only  
five-star art hotel with original modern design. 
Kharkov Taras Shevchenko State Academic Drama Theatre:  
9 Sumska St., tel.: 057 705 1366; www.theatre-shevchenko.com.ua.
Theatre 19: 3 Krasina St., tel.: 057 706 3131; www.theatre19.com.
Jungle Water Park: 19b Kyrgyzska St., tel.: 057 713 8973; 
www.jungle.ua.
Bommer Cinema: 6 Poltavsky Shliakh St., tel.: 057 712 3928; 
www.bommer.org.ua.

Kharkov will strike you with its 
monumentality, grand buildings, broad 
boulevards and huge squares... 

Древній Харків вражає гостей міста 
монументальністю: грандіозні будівлі, 

широкі проспекти, величезні площі...

Будівля Держпрому – пам’ятка 
архітектури світового значення

The Derzhprom bulding – a globally  
recognised architectural monument 

Пам’ятник закоханим 

A statue of an  
enamoured couple

Харківський драматичний театр – в 
авангарді культурного життя міста

Kharkov drama theatre is always at the 
forefront of the city’s cultural life

На вулиці Дарвіна збереглися унікальні маєтки XIX століття 
Unique mansions from the 19th century along Darwin Street

Справжній харківський козак 
A real cossack from Kharkov
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ЯК ДІСТАТИСЯ

Починаючи з 30 жовтня 2011 року МАУ виконуватиме шість рейсів 
на тиждень з Києва до Харкова, які зручно стикуються з рейсами з 
Європи, Росії, Грузії та країн СНД (див. ст. 68).
Купуйте квитки на сайті МАУ www.flyUIA.com. По детальнішу 
інформацію звертайтесь за телефоном: +380 44 581 5050. Також 
телефонуйте за номером 566 для абонентів МТС (згідно з тарифним 
планом), Київстар і life:) (1 грн. за хвилину розмови) та Beeline (0,95 
грн. за хвилину розмови).

GETTING THERE

Effective 30 October 2011, UIA launches six scheduled flights a week 
from Kiev to Kharkov, with same day connections from Europe, Russia, 
Georgia and the CIS (see page 68).
Buy tickets online at www.flyUIA.com. For details, please call us at 
+38 044 581 5050. KyivStar, MTC, life:) and Beeline cellular service 
subscribers can dial 566. Calls cost UAH 1 per minute for KyivStar and 
life:) subscribers, UAH 0.95 per minute for Beeline subscribers, and is 
billed as a call to a city phone for MTS subscribers.

Погляд у майбутнє
У 2012 році Харків стане одним із восьми міст України і 
Польщі – господарів Чемпіонату Європи з футболу. Харків – 
єдине місто-господар Євро-2012, де над реконструкцією ста-
діону працювала винятково українська команда. Над однією 
з найстарших арен України “Металіст” зведено оригінальний 
3,5-тонний дах з опорами за межами чаші стадіону, який, 
ніби велетенський павук, накриває трибуни і створює єдиний 
неповторний образ споруди. 
У серпні 2011 року завершено комплексну реконструкцію 
Міжнародного аеропорту “Харків”. Збудовано нову злітно-
посадкову смугу довжиною 2,5 тис. метрів, зведено новий 
термінал, в якому передбачено три виходи до літаків через 
телескопічні трапи. Зону реєстрації розділено на окремі  
зони – для міжнародних та внутрішніх рейсів. Під час  Євро-
2012 будуть розгорнуті 25 пунктів контролю авіаційної без-
пеки, що дасть змогу звести час обслуговування одного паса-
жира до 1 (!) хвилини.
Харків гордо й динамічно рухається вперед, не забуваючи, 
однак, про славні дні своєї юності. Слідкуючи за перебігом 
подій матчів Євро-2012 з трибун ультрасучасного стадіону 
“Металіст”, кожен гість міста зможе долучитися до світового 
футболу, милуючись зірками в міському планетарії – відчути 
себе частинкою безмежного космосу, а, блукаючи затишними 
вулицями жвавого й вічно молодого Харкова – стати гляда-
чем та дійовою особою історії першої столиці України. 

Looking Ahead
In 2012, Kharkov will be one of the eight cities in Ukraine and 
Poland to host matches at the UEFA European Football Cham-
pionships. Kharkov is proud to be the only Euro 2012 host city 
where the stadium was constructed by an exclusively Ukrain-
ian team. A 3.5-tonne spider-like roof, with pillars exceeding 
the limits of the stadium, was built above Metalist (one of the 
oldest arenas in Ukraine). The magnificent roof covers all of 
the stadium’s seats and creates a unique vista. 
In August 2011, a comprehensive renovation of Kharkov Inter-
national Airport was completed. It now boasts a new 2,500 
metre runway and a new terminal, with three gates allowing  
airplane access via telescopic boarding ramps. The recep-
tion area is divided into separate zones for international and 
domestic f lights. During Euro 2012, 25 aviation security 
control points will be deployed, allowing the service time per 
passenger to be reduced to just one minute!
Kharkov is moving forward proudly and dynamically, without 
forgetting the glorious days of its youth. By supporting your 
team at Euro 2012 from the stands of the Metalist Stadium, 
you will be part of a world-class football event. When admiring 
the stars in the city planetarium you will appreciate your place 
in the universe. And strolling through the cosy streets of the 
bustling and ever young Kharkov, you will play a part in the 
history of the first capital of Ukraine.

До зустрічі в Харкові на Євро-2012! 
See you in Kharkov at Euro-2012!

Благовіщенський собор – візитна картка Харкова 
The Annunciation Cathedral is a Kharkov landmark
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