
 

 

День міста Київ святкує в останні вихідні травня. Перше 

святкування Дня Києва відбулося наприкінці травня 1982 року - 

1500-річчя Києва. Ця урочиста подія, при всій своїй помпезності, 

торкнулася серця киян. З 1984 року почалися регулярні вернісажі 

на Андріївському узвозі. А в останню неділю травня 1987 вперше 

було офіційно відзначено День міста Києва. 

Київ є столицею України і найбільшим містом, містом-героєм 

України. Знаходиться на річці Дніпро. Місто є культурним і 

урядовим центром країни.  

 
Найдовша вулиця Києва - Броварський проспект. Її довжина 

близько 14 км. Найкоротша вулиця недалеко від Арсенальної 

площі - Інженерний провулок. Його довжина менш ніж 50 метрів. 

Тут знаходяться всього 3 будинка. Найширша київська вулиця, 

звичайно ж Хрещатик. Її ширина досягає 75 метрів від будинку до 

будинку. Найвужча вулиця, де ширина проїжджої частини всього 

5,4 метра - Георгіївський провулок. 

Найдавніша вулиця Києва, їй понад тисячу років - 

Володимирська. 

 



Міста обласного значення Київської області: м. Біла Церква, м. 

Березань, м. Бориспіль, м. Бровари, м. Васильків, м. Ірпінь, м. 

Переяслав-Хмельницький, м. Прип’ять, м. Ржищів, м. Славутич, м. 

Фастів. 

Міста районного значення Київської області: м. Богуслав, м. 

Боярка, м. Вишгород, м. Вишневе, м. Кагарлик, м. Миронівка, м. 

Обухів, м. Сквира, м. Тараща, м. Тетіїв, м. Узин, м. Українка, м. 

Чорнобиль, м. Яготин. 

Розташований Київ на півночі центральної частини України. З 30 

січня 1918 по грудень 1919 року та з червня 1934 по 24 серпня 

1991 року - столиця УРСР. У силу свого історичного значення Київ 

як центр Древньої Русі з IX по XII століття і зараз називається 

"Матір’ю міст руських». 

 
        Київ – провідний центр науки та культури України. В місті 

розташовано 45 інститутів НАН України та її Президія, близько 100 

вищих навчальних закладів, функціонують 33 театри й театральні 

студії, близько 50 музеїв, понад 250 бібліотек. З 3859 пам'яток 

історії та архітектури Києва 42 належать до об'єктів, які 

охороняються ЮНЕСКО, 270 входять до списку національного 

надбання України. Головні історичні пам'ятки: Софійський собор 

(11 ст.), Печерський монастир (11–18 ст.), комплекси 

Видубицького, Братського, Кирилівського монастирів, корпуси 

Київської академії 18 – поч. 19 ст., Кловський палац, Андріївська 

церква, Маріїнський палац, Контрактовий дім, Володимирський 

собор. 

-«Три брати Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь» 
    Переглянь відео, перейшовши за посиланням 

 

                https://www.youtube.com/watch?v=jJg3Ud3U8to 

https://www.youtube.com/watch?v=jJg3Ud3U8to

