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Звернення ініціатора проекту

Річка Дніпро — основна водна артерія України, її водні ресурси
становлять більше 60% всіх водних ресурсів країни. Довжина Дніпра після
споруди каскаду водосховищ у 1930–1960 рр. становить 2201 км, з яких на
територію України припадає 954 км. Довжина спільної ділянки на кордоні
України з Білоруссю — 125 кілометрів. Всього в басейні Дніпра налічується
15380 приток різного порядку.

Запрошуємо сміливців вдихнути свіжість могутнього Дніпра,
станового хребта багатьох міст руських. Долучіться до експедиції,
метою якої є популяризація та розвиток водних видів спорту, обмін
досвідом, підвищення технічної і тактичної майстерності учасників у
багатьох дисциплінах, а також залучення партнерів до пропаганди
тверезого способу життя та екологічного туризму.
Запрошуються до співпраці активісти молодіжних організацій
усіх міст, що знаходяться на Дніпрі. Допомога потрібна, насамперед,
організаторська, провідницька та культурно-просвітницька.
Обов'язкові складові експедиції:
• заплив від витоку до гирла Дніпра (професійна команда супро-

воджуватиме плавця від стартової до кінцевої точки);
• пропаганда тверезого способу життя у різноманітних формах;
• екологічне дослідження Дніпра (вимірювання швидкості течії,

рівня забрудненості, глибини);
• репортажі про хід експедиції на центральних та регіональних

телеканалах, радіо, в пресі;
• спонсори проекту (забезпечення водним транспортом, теле-

комунікації) матимуть чудову нагоду продемонструвати свої
технічні засоби та можливості.

Я, український плавець Сергій Кірчик, запрошую Вас приєднатися до соціально-спортивного
проекту «Дніпро єднає тверезу Русь».
Це буде водночас туристична і дослідницька
експедиція, що супроводжуватиме моє просування
вплав по руслу Дніпра від витоку в Смоленській
області через території Росії, Білорусії та
України до гирла (впадання ріки в Чорне море) –
Дніпровського лиману поблизу м. Гола Пристань
Херсонської області.
Я є представником генерації 1987 р., що народилась у найбільш
тверезий період нашої історії за останні півстоліття. З одинадцяти
років займаюся плаванням у басейні «Дельфін» КСС «Нафтохімік»
м. Кременчук Полтавської обл. Є активним прихильником свідомого
здорового та тверезого способу життя.
Реалізувати проект планую з травня по серпень 2013 року, просуваючись вплав щоденно на 15 – 35 км. Мене цікавить співпраця з
цікавими та небайдужими людьми, здатними підтримати експедицію.
Шукаю однодумців, фахівців з водного транспорту, та помічників, які
сприятимуть реалізації цього масштабного проекту.

До переліку задач, які вирішуються у ході експедиції, входять:
1. Спілкування з мешканцями населених пунктів України, Росії та Білорусі
за маршрутом експедиції, особливо з молодим поколінням, на тему
тверезих форм та способів відпочинку.
2. Визначення інтенсивності забруднення води Дніпра його основними
притоками, містами, промисловими секторами тощо.
3. Оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу Дніпра в цілому та на
окремих його ділянках.
4. Пропаганда екологічних знань в населених пунктах за маршрутом
експедиції, активізація природоохоронної діяльності молоді.
5. Фоторепортажі та відеозйомка найбільш естетично привабливих
ділянок, збір матеріалів для фотовиставок та випуску буклету.

Набирається постійна команда супроводження
у кількості 10 чоловік: асистенти плавця, фотограф,
фахівець з технічної підтримки і комунікацій, перший
помічник, капітан, навігатор, боцман, кок, лікар.
Звертайтеся за тел. +38 096 371 34 62,
або kіrchyk@gmaіl.com

