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Херсон і Шумен – міста-побратими 
 

Споконвіку дружать народи, дружать люди, а за останні 
десятиліття почали дружити між собою  міста,  області та округи. 
Добрі традиції дружби і побратимства міст різних регіонів, країн і 
континентів плідно розвивались та підтримувались за радянських 
часів.  

У наш час починає відновлюватися ця дружба.            
Містами-побратимами Херсона є    Залаегерсег (Угорщина),   Шумен 
(Болгарія),  Руан (Франція),  Кент і Тусон (США),  Зонгулдак 
(Туреччина),   Сипін і Цзинань (Китай).                                                            

Дружба Херсона з болгарським містом Шумен налічує вже 
майже п’ять десятиліть. А взаємний інтерес міст і округів одне до 
одного, щире бажання ближче і глибше пізнати одне одного все 
більше і більше зростають. І хоча етнічних болгар на Херсонщині 
проживає порівняно небагато (за даними всеукраїнського перепису 
2001 року – близько тисячі на Херсонщині, у Херсоні - 372 етнічних 
болгар), почуваються вони у нас комфортно.   

Український і болгарський народи споріднені не тільки своїм 
слов'янським походженням, кириличною азбукою, яку подарували нам 
брати Кирило і Мефодій, етнічною і мовною близькістю, але й 
спільністю історичної долі, багатовіковими відносинами в 
релігійному, культурному, господарському, суспільно-політичному 
житті.  

Багато що поєднує Україну і Болгарію сьогодні: і приблизно 
однаковий економічний та суспільно-політичний розвиток, і 
проблемами,  характерні для посттоталітарних держав, і чорноморське 
сусідство. Тому природно, що уряди і народи наших країн прагнуть до 
тісного співробітництва, спільної реалізації задач. 
 Нові перспективи співробітництва між Херсоном і Шуменом 
визначені під час перебування херсонської делегації у травні 2011 
року в  болгарському місті-побратимі. Представники депутатського 
корпусу та бізнес-кіл Херсона на чолі із міським головою 
Володимиром Сальдо відвідали Шумен з нагоди святкування Дня 
міста. 

 

 Площа О.Д.Цюрупи – транспортна розв’язка, на якій 
починається проспект Г. Димитрова і закінчується вулиця Ілліча, на 
неї виходять вулиця Полтавська і Білозерське шосе.   

На площі О.Д.Цюрупи 
знаходиться кінцева зупинка 
тролейбусного маршруту №9 
“Шуменський мікрорайон - Одеська 
площа”, який почав діяти з 19 січня 
1976 року. 18-ти кілометрова 
тролейбусна лінія з’єднала 
Шуменський з центром міста і 
значно покращила транспортне 
сполучення. Площа О.Д.Цюрупи 
розмежовує Шуменський з селищем 
Сухарне. 

Історична довідка 

Олександр Дмитрович Цюрупа (1870-1928) – 
народився у  містечку Олешки Херсонської 
області (нині м. Цюрупинськ). Навчався у 
Херсонському сільськогосподарському 
училищі, де у 1891 році організував 
марксистський пропагандистський гурток, 
бібліотеку революційних видань, редагував 
нелегальний журнал "Пробудження". 
Державний діяч Радянського Союзу,  обіймав 
високі посади у галузі продовольства, 
торгівлі, планування народного господарства. 
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  Поштовх до активізації партнерських зв’язків дасть підписаний 
мерами двох міст договір про відзначення у 2012 році 50-річчя 
побратимських стосунків та їх подальший розвиток. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Визначені шляхи розвитку торговельно-економічного 

співробітництва у сфері переробної промисловості,  високих 
технологій та сільського господарства, спорту і освіти. За договором, 
підписаним у Шумені, здійснюватиметься обмін студентами 
Херсонського державного та Шуменського університетів. 
 

Історична довідка 
Шумен – економічний, транспортний, туристичний, 

культурний, виноградарський центр Північно-Східної Болгарії. 
Адміністративний центр Шуменської області з населенням 89,7 тис. 
чоловік. 

Основними галузями 
промисловості є машинобудування, 
обробка кольорових металів, хімічна і 
харчова промисловість. 

Місто, що знаходиться біля 
підніжжя Шуменського плато, має 
дуже давню історію. Славиться 
старовинною фортецею, яка 
будувалась в часи античності і 
Середньовіччя.    

Неподалік знаходиться    
унікальний історико-археологічний 
заповідник «Мадара», природний парк з 
чудовими краєвидами.                               

 

Історична довідка 
Іван Вазов (1850-1921) – болгарський 
письменник і громадський діяч, великий 
патріот, активний учасник 
протиосманського національно-визвольного 
руху. Вазова називають "патріархом 
болгарської літератури", його творчість 
складає основу національної прози і поезії. На 
честь Вазова в Болгарії названі театри, 
бібліотеки і школи. 

 
Невелика за довжиною вулиця Миколи Куліша (раніше 

Паркова) пролягла вздовж річки Вірьовчиної паралельно проспекту 
Г.Димитрова до вулиці Лавреньова. 

 
Рішенням міськвиконкому від 

21 лютого 1989 року вулицю Паркову 
перейменовано на вулицю Миколи  
Куліша – визначного українського 
драматурга, реформатора театру, 
нашого земляка. На вулиці Миколи 
Куліша знаходяться багатоповерхові 
житлові будинки та ясла-садок 
комбінованого типу № 36 для дітей з 
вадами мови Херсонської міської ради  
(вул. М.Куліша, 7).  

 
 

Історична довідка 
Микола Гурович Куліш  (1892-1937) – 
народився у с. Чаплинка Херсонської області. 
Видатний український  драматург ХХ ст. 
Микола Куліш займався літературною 
діяльністю майже все своє життя — 30 років 
із 45, він писав навіть тоді, коли перебував на 
Соловках, в ув'язненні. Його творчість відкрила 
нові напрями у розвитку світового 
драматичного мистецтва. 
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  Міст   дружби 
 

Яскравим  прикладом дружби українського і болгарського міст 
стало те, що у Херсоні є мікрорайон Шуменський, а у Шумені – 
житловий комплекс Херсонський і кінотеатр «Херсон». Для їх 
спорудження міста навіть обмінювались бригадами будівельників. 

Будівництво Шу́менського мікрорайону розпочалося у 1965 
році  на  західній  околиці  міста Херсона. Задум архітекторів 
передбачав, що з висоти пташиного польоту новий житловий масив 
нагадуватиме один з радянських символів -  серп і молот.   

Шуменський будувався як спальний мікрорайон, а тепер має 
все необхідне для повсякденного життя та відпочинку 45 тис городян. 
Тут розташовані 5 загальноосвітніх  шкіл,  дитячі дошкільні заклади, 
обласна юнацька бібліотека, філіали міської  централізованої 
бібліотечної системи,  АТС, мережа аптек, лікувальні заклади, 
розважальний комплекс «Шумен», центр дитячої та юнацької 
творчості, продуктові супермаркети, меблеві  та будівельні магазини,  
відділення різних банків, 2 поштові відділення, церковні храми, безліч 
кафе тощо. 
  Основними   транспортними і торговими артеріями 
Шуменського мікрорайону вважаються вулиці Ілліча, Лавреньова та   
проспект Г.Димитрова -  широкі, красиві,  сучасні магістралі.  Є ще 
зелені, тихі, затишні  вулиці   -  І.Вазова, Д.Благоєва, М.Куліша, 
Робоча та проспект Будівельників.  Площа О.Д.Цюрупи є важливою 
транспортною розв’язкою і логічним завершенням Шуменського. 

Праворуч до  мікрорайону щільно прилягає селище 
Нафтовиків  до вул. Робочої, ліворуч – селище Сухарне та 
Житлоселище. Причому, частина сучасного Шуменського 
мікрорайону, яка знаходиться на території поміж вулиць Ілліча та 
адмірала Макарова (паралельні Ілліча – вулиці Сєрова, Бородіна, 
Фінансистів, Фонтанна, Донецька, Бурзі, провулок і вулиця  
Островського та перпендикулярні   вулиці Котляревського, Лесі 
Українки, Перова, Штурвальна, Докучаєва, Качалова, Шумського, 
Москвіна) раніше називалася Суднобудівним селищем, з 
малопристосованими для проживання бараками. Це селище почали 
будувати ще у 1950-му році, зараз воно переважно   забудоване  
приватними  будинками.  
 
 

Вулиця Д.Благоєва, названа на честь болгарського політичного 
діяча, за довжиною  порівняно невеличка і проходить між вулицею 
Ілліча і проспектом Г.Димитрова. 

 
Найбільш примітна 

споруда на вулиці Д. Благоєва – 
житловий будинок № 1, що має 
форму  дуги і складається з кількох 
корпусів.     

 
 
За адресою  вул. Д.Благоєва, 6-А  у 1973 році відкрилася школа 

№ 54, у якій з 1979 року учні мають можливість поглиблено вивчати 
іспанську та англійську мови. Сьогодні це спеціалізована школа  І-ІІІ 
ст. № 54 з поглибленим вивченням іспанської та інших іноземних мов 
Херсонської міської ради, викладання у якій здійснюється російською 
мовою. 

Історична довідка 
Дмитро (Димитр) Благоєв (1956-1924) – 
засновник і керівник Болгарської комуністичної 
партії. Освіту здобув у Російській імперії, тут 
він захопився марксизмом. Окрім активної 
політичної діяльності Благоєв багато часу 
присвятив педагогічній роботі, був одним з 
засновників прогресивних учительських 
організацій. У літературно-критичних працях 
розробляв важливі проблеми теорії естетики, 
обстоював виховне значення мистецтва. 

 

Вулиця І. Вазова назву отримала 
на честь  відомого  письменника  і 
громадського діяча Болгарії. Це, 
можливо, найменша  вулиця 
мікрорайону, що  починається від 
проспекту Г. Димитрова і закінчується на 
перетині  з вулицею Миколи Куліша.  
Вона забудована житловими будинками 
різної поверховості, засаджена 
декоративними деревами і кущами. 
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  Вулиці Шуменського мікрорайону 
 

Вулиця Ілліча -   одна з перших і найдовших  вулиць, яка 
з’явилася у Шуменському мікрорайоні. Вона бере початок від вулиці 
Нафтовиків, тягнеться до площі О.Д.Цюрупи і являє собою 
транспортну артерію, по якій проходять  тролейбусний  та  численні 
автобусні маршрути. 

Сформувалася  вулиця після Великої Вітчизняної війни. Перші 
два квартали  з боку вулиці Нафтовиків  не дають уявлення про 
головні особливості вулиці. Зліва відкриваються двох- і 
трьохповерхові будинки, побудовані невдовзі після війни, у 50-х 
роках,  коли гостро стояла проблема житла для працівників  
нафтопереробного заводу.  Праворуч тягнеться  ділянка  приватних 
будинків. 

Вулиця Ілліча різко змінюється після перетину з вулицею 
Робочою; з’являються характерні для неї високі будівлі: типові 
п’ятиповерхівки,  дев’ятитиповерхові «гармошки», розтягнуті майже 
на квартал, та 12-ти поверхові «башти».  Відчувається, що вулиця 
будувалась поетапно.  Будинок  № 103 на цій вулиці  за нестандартну 
довжину  отримав серед городян назву «китайська стіна». 
           
 

Примітна будова на 
вулиці -  кінотеатр «Шумен» 
(буд. № 60),  який відкрився у 
1980 році. Сама будівля 
«Шумена» не вирізнялася 
оригінальністю, але була зі 
смаком оздоблена всередині, 
мала дві зали на 600 і 200 місць.  

 
 
У часи, коли кіно було популярною і доступною розвагою, 

перед початком сеансів біля кас шикувались довгі черги глядачів. Нині 
тут знаходиться   розважальний  комплекс  ”Шумен”. 
 Одне із двох у Шуменському мікрорайоні  поштове відділення  
№ 33,   обслуговує  частину  мікрорайону і знаходиться  за  адресою 
вул. Ілліча, 64. 

Першим закладом громадського харчування в мікрорайоні був 

 Навесні 2010 року за ініціативи громадської організації 
«Херсонці» на проспекті Будівельників були проведені 
опоряджувальні роботи: недіючий фонтан засипали грунтом, насадили 
кущі і квіти, відновили тротуарні плити, поставили лавки і ліхтарі. 
 

Вулиця Робоча бере початок у центрі міста, проходить через 
усе  Житлоселище, селище нафтовиків, а кінець її знаходяться  у 
Шуменському мікрорайоні.  

Власне до Шуменського відноситься  відрізок між вулицею 
Ілліча і проспектом Г.Димитрова, бік вулиці Робочої з непарною 
нумерацією, на якій розташовано кілька п’ятиповерхових будинків. 
Протилежний бік забудований приватними будинками і перетинається 
вулицями Західними. 

 
У 1977 році за адресою 

вул.  Робоча, 205 відкрилася 
нова школа, яка сьогодні 
називається  загальноосвітній 
навчально-виховний комплекс 
№ 11  Херсонської міської ради.
  

 
Як одну з іноземних мов учні вивчають польську, а за 

сприяння Генерального консульства Республіки Польща створено 
кабінет євроінтеграції, який обладнано сучасними меблями, 
методичною та навчальною літературою. Тут за участю обласного 
польського товариства «Полонія» проводяться позакласні заходи з 
популяризації польської мови та культури.  
 

 
Історична довідка 

Вулиця Робоча раніше  мала назву 
Панкратьєвська. Міст через балку, який з’єднує центр 
міста із Забалкою,  побудований в той час, коли у Херсоні 
був губернатором Панкратьєв Теофіл Петрович (з 1854 по 
1859 рр.). Міст стали звати Панкратьєвським, а вулиця, 
яка проходила від Привозу на Забалку через цей міст, 
отримала назву Панкратьєвська.  

 

4 13 

 

 



  ресторан «Балкан» (вул. Ілліча, 76), який славився відмінною кухнею, 
оригінальним на той час дизайном та приваблював відвідувачів своїми 
смачними комплексними обідами. 

Після недавньої реконструкції будівля невпізнанно змінилась, 
набула сучасного  вигляду. Сьогодні в ній знаходиться фітнес-центр 
«Алькор» з тренажерним залом, басейном, сауною, залом для занять 
аеробікою і йогою. Відвідувачі можуть також  посидіти в затишному 
кафе за філіжанкою кави, подихати повітрям  на балконі  літнього 
майданчика. 

У 1977 році по вул. Ілліча, 80 відкрилася  нова  міська 
стоматологічна поліклініка. Вона обслуговує жителів 
Комсомольського району та  робітників промислових підприємств 
міста. На 570 квадратних метрах загальної площі розташовані 
хірургічне, терапевтичне відділення, є операційна, кімната для 
стерилізації інструментарію.  

Міська стоматологічна поліклініка є єдиним спеціалізованим 
медичним закладом у місті, який надає невідкладну стоматологічну 
допомогу усім мешканцям міста у вечірній та нічний час і  цілодобово 
у вихідні та святкові дні.  Створений власний офіційний сайт закладу 
(www.hgsp.vsem.com.ua). 

 
Історична довідка 

Володимир Ілліч Ленін (Ульянов) (1870-1924) – 
революціонер, політичний діяч, організатор 
Жовтневого перевороту восени 1917 року, 
ініціатор Громадянської війни в Росії, один з 
творців і перший керівник Радянської держави, 
лідер міжнародного комуністичного руху. 

 
                                               
     

Паралельно  вулиці Ілліча розташована друга за значимістю  
магістраль - проспект  Георгія Димитрова, названий на честь   діяча 
болгарського і міжнародного  робітничого руху.   

Проспект Г. Димитрова бере початок від площі О.Д.Цюрупи і 
пролягає до перетину з  вулицею Робочою.  Ліва частина від його 
початку  забудована   приватними будинками.  

Від будинку №9, на першому поверсі якого спочатку 
знаходився великий магазин товарів для спорту і відпочинку 

Популярним у всьому місті був великий меблевий магазин (пр. 
Будівельників, 27-а), у якому зараз розташований продовольчий 
супермаркет «Сільпо». 

У 1987 році  відкрилася поліклініка (пр. Будівельників, 20), яка 
обслуговує дітей і дорослих за 22 лікарськими спеціальностями. 
Сьогодні  поліклініка є центром організації профілактичних оглядів 
дітей та підлітків за автоматизованою системою. Однією з перших у 
місті поліклініка  організувала кімнату спелеотерапії,  денний 
стаціонар. 

Напроти поліклініки – гарний житловий будинок (пр. 
Будівельників,  19) з прибудованим торгово-побутовим комплексом, в 
якому розмістилися  готель «Ковчег», перукарня, магазини тощо. 

Поміж 5-ти та 9-ти поверхових споруд  увагу привертає  
православний Храм Знамення Ікони Пресвятої Богородиці (пр. 
Будівельників, 24).  Його традиційні архітектурні форми у блакитному 
кольорі доповнюють куполи, що яскраво  виблискують на сонці.  

З будівництвом церкви пов’язана історія про справжнє диво – 
порятунок хлопчика, який впав у вузький і глибокий шурф, 
пробурений для будівельної палі. Цей нещасний випадок зі щасливим 
кінцем на початку 1980-х років став вирішальним аргументом на 
користь зведення храму, коли розгорілася боротьба за земельну 
ділянку під забудову. 

Старожили Шуменського пам’ятають, що на цьому місці у 
1970-ті роки  працював літній кінотеатр «Дружба» - висока дерев’яна 
споруда із дошок без даху, пофарбована у зелений колір. Це був на той 
час практично єдиний «розважальний» заклад у Шуменському 
мікрорайоні. У літній час, коли починало сутеніти, у ньому збирались і 
дорослі, і діти. Оскільки кіносеанс проходив на відкритому повітрі, 
глядачі брали з собою ковдри для захисту від прохолоди і комарів.  

  Впродовж останніх років у 
дворах будинків, біля магазинів 
побудовані невеличкі дитячі 
майданчики з гірками і гойдалками, 
які полюбляють відвідувати маленькі 
мешканці Шуменського мікрорайону. 
Це результат реалізації спільного  
проекту благодійного фонду 
«Захист» і будівельно-монтажного 
управління «Житлопромбуд-1». 
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  «Турист», а нині розташувався будівельний маркет мережі  «33 М²»,  
на проспекті Г. Димитрова починається багатоповерхова забудова. 

На протилежному боці височать три  житлових 14-
типоверхових будинки («свічки», як їх називають у повсякденні).     

В одній з таких багатоповерхівок (№14-а) у 1980 р. рішенням 
Херсонської обласної ради народних депутатів заснована Херсонська 
обласна бібліотека для юнацтва. Сьогодні книгозбірня – це 10 
структурних підрозділів з фондом понад 86 тис. примірників, яким 
щорічно користуються більше 12 тисяч читачів. 

 
 

До 100-річчя від дня 
народження видатного письменника, 
уродженця Херсона Бориса 
Лавреньова постановою Кабінету 
Міністрів України № 345 від 27 
листопада 1991 року його ім’я було 
присвоєне книгозбірні. Бібліотека має 
свій сайт: http://www.unalib.ks.ua. 

 
 

            Неподалік, у будинку №14-б, у перші роки забудови 
Шуменського працювала дитяча поліклініка, а з 1991 року -  жіноча 
консультація Херсонської міської клінічної лікарні імені Афанасія і 
Ольги Тропіних. 

Напроти, у будинку №15/2 знаходиться універмаг «Шумен», 
колись один з найбільших магазинів міста. Нині на його площі 
розмістилися кілька закладів торгівлі і піцерія.  

На  проспекті Г. Димитрова розташовані  сучасні продуктові 
супермаркети -   «АТБ»  (пр. Г.Димитрова 15/2)  та  універсам  АТЗТ 
"Україна"  (пр. Г.Димитрова, 23),  заклади побутового обслуговування, 
відділення банків, кафе тощо. Частину проспекту після перехрестя з 
вулицею Лавреньова займає ринок «Шуменський». 

З 1 вересня 1976 року своїх перших учнів прийняла 
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №1  (пр. Г.Димитрова,   17-Б).  

Для дітей дошкільного віку  на проспекті Г. Димитрова 
працюють заклади Херсонської міської ради: ясла-садок  № 69 
санаторного типу для часто хворіючих дітей  (пр. Г.Димитрова, 9-А),  
№ 41 санаторного типу для дітей з туберкульозною інфекцією (пр. 

Історична довідка 
 

Борис Андрійович  Лавреньов (1891-1959) – 
відомий письменник, драматург і 
кіносценарист. Народився і виріс у Херсоні, 
воював на фронтах Першої світової і 
громадянської воєн, був військовим 
кореспондентом на фронтах Великої 
Вітчизняної війни. У його творах розкрита 
романтика і драматизм революційних 
зрушень, героїзм і відвага моряків. 

                                                                                                                 
 Проспект Будівельників   нагадує   зелений бульвар.  Він 
пролягає від вулиці Ілліча до проспекту Г. Димитрова і є фактичним 
продовженням вулиці  Комкова. На деяких будинках на проспекті ще 
й досі збереглися надписи: вул. Комкова. 

Проспект планувався як 
пішохідна зона, місце прогулянок і 
відпочинку. Окрасою проспекту був 
фонтан біля кінотеатру «Шумен», 
який влітку приваблював 
прохолодою і плескотом води. 
Вздовж пішохідних доріжок були 
насаджені декоративні кущі, 
троянди, квіти – полум’яні канни, 
сальвії, пахучі чорнобривці. 

 
Школа № 51, нині  навчально-виховний комплекс  № 51         

ім. Г.О. Потьомкіна з поглибленим вивчення російської мови (пр. 
Будівельників, 9), була побудована одночасно з першими житловими 
будинками. Через перевантаженість на початку 1970-х років навчання 
у ній відбувалося у дві зміни. Сьогодні тут  відкрито музей  Григорія 
Потьомкіна – засновника міста.  

На протилежному боці проспекту -  дві типові будови дитячих 
садків, які належали промисловим підприємствам міста. Зараз на 
території одного працює харчовий цех, інший законсервований. 

Остаточно проспект Будівельників оформився у 1980-ті роки -  
поступово   добудовувались  дев’ятиповерхові будинки, магазини, 
кафе, аптека. 
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  Г.Димитрова, 10-а);  № 30  (пр. Г.Димитрова, 18). 
Навесні 2004 року у приміщенні дитячого садка № 42, який 

знаходиться на пр. Г.Димитрова, 19-а,  почав свою роботу 
Херсонський центр дитячої та юнацької творчості (ХЦДЮТ). Тут діє 
студія образотворчого мистецтва, зразковий танцювальний ансамбль 
«Райдуга» та школа раннього розвитку «Розумничок».  

В іншому приміщенні Центру  (пр. Г.Димитрова, 23)  для 
молоді мікрорайону працюють  хореографічно-естетичний комплекс 
«Едельвейс», гурток «Екологія англійською мовою», клуб «Альбіон» 
еколого-природничого відділу ХЦДЮТ. 

 
  Окрасою вулиці є  позолочені куполи  
Храму  Святої Трійці  (архітектор М. 
Вустянський,  пр. Г.Димитрова, 19), 
будівництво якого триває і зараз. Це 
перший храм у Херсоні, де кожен може 
залишити на згадку  нащадкам своє ім’я як 
благодійника на куполі, вікнах або хресті.  
Храм має два престоли:  нижній - мучениці 
Тетяни та верхній - Святої Трійці. 
 
 

 
Поруч  ростуть два мигдалеві 

дерева, які рано навесні, коли  ще 
сплять абрикоси і вишні, поки каштан  
та бузок брунькуються,   зацвітають, 
перетворюючись на  біло-рожеві хмари. 
Хто посадив ці  чудові дерева, мешканці 
вже  не пам’ятають, але всі перехожі  із  
захопленням  спостерігають за  дивом 
природи. 

 
 
 
 Неподалік  (пр. Г. Димитрова  16-а) знаходиться ще одна 

вражаюча  архітектурна споруда -  Церква Христа Спасителя  
(архітектор А. Джаламага, конструктор  І. Стуканов). 
   

Власне, бік вулиці з непарною нумерацією будинків 
перетворився на ринок, тісно забудований торговими кіосками. Перші 
мешканці Шуменського охрестили відрізок вулиці Лавреньова, де 
розташовані будинки № 11,13 і 15, «трьома богатирями» через те, що 
там знаходились три популярні продовольчі магазини. 

У цокольному поверсі будинку №11 ще у 1973 році почали 
працювати філії міської централізованої бібліотечної системи. 
Бібліотека №17 обслуговує дітей, а бібліотека №19 – дорослих. 
          У 1974 році за адресою вул. Лавреньова, 9-Б  відкрилася  
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №55. Навчальний заклад по праву 
пишається навчальними і творчими успіхами учнів. Шкільний 
колектив спортивного танцю «Оазис», учасник багатьох конкурсів і 
фестивалів,  відомий за межами області. У цій школі у 2010 році 
відкрито перший на Херсонщині  Центр болгарської культури, де  всі 
бажаючі городяни можуть краще познайомитися з Болгарією, її 
культурою, традиціями та звичаями.  

На вулиці Лавреньова  знаходяться дошкільні заклади -  ясла-
садок   № 37 компенсуючого типу для дітей з порушенням опорно-
рухового апарату   (вул. Лавреньова, 6), № 22 для дітей з вадами зору 
(вул. Лавреньова, 10), № 2   (вул. Лавреньова, 22-а),  № 40   (вул. 
Лавреньова, 27-б).  

Багато дітей знайшли тепло, 
ласку та турботу в спеціалізованому 
комунальному закладі  Дитячий 
будинок  компенсуючого типу 
«Теремок»  Херсонської обласної ради  
(вул. Лавреньова, 9-А). Він був 
заснований  ще у 1923 році, а у 1974 
році «Теремок» отримав приміщення у 
Шуменському мікрорайоні.   

Зараз у  закладі перебувають діти віком від двох до десяти 
років: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які 
потребують корекції фізичного, розумового, мовленнєвого, 
психологічного розвитку, реабілітації та оздоровлення.  

Частими гостями тут є небайдужі люди, які приносять дітям 
іграшки, одяг, книжки і солодощі, а також учні навколишніх шкіл, які 
організовують для дітей концерти, вистави, ігри. Дитячий будинок  
має свій сайт:  http://teremok.ks.ua. 
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 Улюбленим місцем відпочинку мешканців мікрорайону  є 
прекрасний куточок -  парк ім. Георгія  Димитрова, зелена зона, яка 
простягається від проспекту Г. Димитрова до річки Вірьовчина. 

 
Географічна довідка 

Вірьовчина -  назву річка отримала тому, що 
звивається по степу, наче мотузка. Довжина річки  в 
межах області 56 км, ширина річища від 6 до 20 метрів, 
ширина заплави 100-800 метрів. Вона починається у 
Миколаївській області. У деяких місцях річка 
перетинається Інгулецькою зрошувальною системою. 

У нашій області річка протікає в межах 
Білозерського, Дніпровського, Суворовського та 
Комсомольського районів, вздовж сіл: Загорянівка, Східне, 
Музиківка, Зеленівка, Степанівка, Чорнобаївка та 
Шуменський мікрорайон міста Херсона. Вірьовчина впадає 
у річку Кошову -  притоку Дніпра. 

 
 
 
Парк був закладений  під час 

будівництва Шуменського мікрорайону, 
площа його складає 18 га.  У насадженні 
дерев у парку брали участь  учні шкіл 
Шуменського мікрорайону, вони також 
допомагали доглядати за парком. 

 
 
 
 
Для дітей тут було побудоване справжнє «Зоряне містечко»  з 

гойдалками, каруселями, гірками, турніками тощо.   
Сьогодні, на жаль,  парк знаходиться в занедбаному стані, 

дерев суттєво поменшало. За підтримки громадських організацій  
мешканці мікрорайону час від часу  в парку ім. Г.Димитрова 
висаджують дерева, проводять суботники  та місячники по його 
благоустрою. Проте парк потребує повсякденної турботи і догляду. 

У зеленій зоні парку ім. Г.Димитрова  розташоване кафе-
ресторан  «Casa Blanca».    

  Історична довідка 
 

Гео́ргій Дими́тров (1882-1949) — діяч 
болгарського та міжнародного комуністичного 
руху, деякий час очолював Комінтерн. Згодом 
отримав політичний притулок і громадянство 
у Радянському Союзі, був навіть депутатом 
Верховної Ради СРСР. Після визволення 
Болгарії від фашистів Г.Димитров повернувся 
на батьківщину, де очолив Раду Міністрів 
Болгарії, а  у 1948 році став Генеральним 
секретарем ЦК Болгарської комуністичної 
партії. 

 
Наступна багатолюдна та значима транспортна магістраль 

мікрорайону - вулиця Лавреньова, яка  перетинає проспект 
Г.Димитрова.   

 
На фасаді будинку №1 

встановлена меморіальна дошка з 
таким текстом: "Улица названа в 
честь известного советского 
писателя и драматурга Бориса 
Андреевича Лавренева - уроженца 
Херсона (1891-1959)". 

 
 
Вона починається від вулиці Ілліча, фактично є продовженням   

вулиці Фрітаун (раніше називалось Степова) і тягнеться вниз до 
вулиці Миколи Куліша.  Забудована п’яти- та дев’ятиповерховими 
житловими будинками. 

Вулиця Лавреньова – 
діловий і торговий центр 
Шуменського мікрорайону. Тут 
розташоване поштове відділення   
№ 20 (вул. Лавреньова, 11),  
чисельні відділення  банків, 
житлово-експлуатаційні контори, 
магазини, аптеки, кафе і бари.  
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