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«Місто» по церковнослов’янському означає
«градь», або оборонні стіни, які захищають
місце, де мешкають люди.
Місто – великий населений пункт,
жителі якого зайняті, як правило, не
сільським господарством, має розвинений
комплекс господарства й економіки,
являється скупченням архітектурних,
інженерних будівель, які забезпечують
життєдіяльності населення.
Таким чином, основними
характеристиками міста є:
а) населення не займається
сільським господарством;
б) чисельність населення, яке
проживає у місті;
в) стан економіки;
г) архітектура й інші будівлі для
життєдіяльності людини.
© О. П. Колонтаєвський, 2016

Про перше місто планети Чатал-Хююк
згадується 8 тис. років до нашої ери.
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Інші поселення ні по культурі, ні по
розміру до цього міста не
наближалися аж до 5000 років до н.е.
Тоді від Дунаю в сторону Дніпра й
майбутньої Греції з’явилась
Трипільська культура – з’явилися міста
з чисельністю 12-15 тис. чол.
населення, які займали площу 200-400
га
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А вже 3000-4000 років до н.е. в Єгипті
з’явилось місто Мемфіс,
в Індії – Мохен до Даго,
в Греції – Спарта, Афіни,

в Італії – Рим, Ольвія,
в Криму – Керч, Понтиканец,
Євпаторія (> 2500 р.).

© О. П. Колонтаєвський, 2016

Журнал «Фокус» п’ять неділь шукав ідеальне місто для життя. Фактори:
транспортна інфраструктура, доступність продуктів, медичне обслуговування; ціни
на житло; якість житла; наявність робочих місць; екологія; здоров’я; доступність до
бізнесу; наявність багатих; культура та ін.
За усіма цими показниками, це:
1. Івано-Франківськ, хоча тільки за одним показником він набрав 100 балів
(кількість койко-місць у лікарнях на душу населення).
2. Чернівці (був самим комфортним містом).
3. Донецьк (сама велика заробітна плата, низька вартість корзини, низький
рівень безробіття).
4. Львів.
5. Київ.
6. Харків.
Далі ідуть: Одеса, Севастополь, Дніпропетровськ, Ужгород, Ялта,
Тернопіль, Мукачеве, Хмельницький, Херсон, Трускавець, Славутич, Євпаторія,
Рівне, Вінниця.
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Рейтинг міст всього світу
У Європі нараховується більше 97 міст, де проживає більше 500 тис. чол.
Найбільш великі міста в світі:
- Шанхай – 24 млн. чол.;
- Мехіко – 19,7 млн. чол.;
- Карачі – 18,2 млн. чол.;
Рейтинг за 30 показниками, такими як:
- Стамбул – 13,6 млн. чол.;
а) стабільність;
- Токіо – 12,6 млн. чол.;
б) безпека здоров’я;
- Делі – 11,9 млн. чол.;
в) культура та зовнішнє середовище;
- Москва – 10,5 млн. чол.;
г) освіта;
- Санкт-Петербург – 10,3 млн. чол.
д) інфраструктура та ін.
Результати рейтингу:
1. Мельбурн (Канада) – 97,5 балів.
2. Вена (Австрія) – 97,4 балів.
3. Ванкувер (Канада) – 97,3 балів.
4. Торонто (Канада) – 97,2 балів.
5. Калтарі (Канада) – 96,6 балів.
6. Сідней (Австралія) – 96,1 бал.
7. Хельсінкі (Фінляндія) – 95,9 балів.
Саме гірші міста:
- Банти (Південноафриканська
республіка);
- Багдад (Туреччина).
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