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У столиці побудують три 
нові реабілітаційні центри 
для дітей з інвалідністю

Міська влада проєктує три нові сучасні реабілітаційні центри для дітей з інвалідністю.
Про це повідомила заступ-

ниця голови КМДА Марина 
Хонда, інформує пресслужба 
КМДА.

«На сьогодні у місті відсутня 
широка мережа реабілітаційних 
центрів. Один Київський міський 
центр та районні територіальні 
центри і відділення не можуть 

повністю впоратися з проблемою, 
тому місто комплексно підходить 
до її вирішення. Ми чітко розумі-
ємо кількість дітей, їхні нозології, 
складнощі, з якими стикаються 
батьки. Зараз ми плануємо створи-
ти три нові реабілітаційні центри 
на вул. Юнкерова, вул. Закрев-
ського та просп. Правди. Вони 

перебувають на стадії проєктуван-
ня, яка триватиме до кінця року. 
Зведення ж закладів розпочнеться 
у наступному році», – зазначила 
Марина Хонда.

Заступниця голови КМДА до-
дала, що до фінансування будів-
ництва долучаться й іноземні 
партнери. Зокрема, допомогу в 

створенні центрів надає Надзви-
чайний і Повноважний посол 
Федеративної Республіки Німеч-
чина в Україні Анка Фельдгузен. 
Марина Хонда щиро висловила 
їй подяку.
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Київська мерія засяяла синьо-жовтими кольорами

ÀÍÎÍÑÈ

КМДА пропонує Міністерству 
культури надати статус 
пам’яток для 16 об’єктів 
культурної спадщини

стор. 3

28 липня офіційно 
відкриють літню школу 
волонтерства, ініційовану 
Київською міською 
організацією Товариства 
Червоного Хреста України

стор. 2

У Києві відкрили віртуальну 
платформу емоційної 
підтримки Моніторингового 
центру КМДА з протидії 
COVID-19

Із початку року зафіксовано 
понад 300 пожеж 
в екосистемах Києва: 
нагадуємо правила 
поводження з вогнем

стор. 2

стор. 4

24 липня будівлю Київської міської державної 
адміністрації підсвітили синьо-жовтими кольорами.

Її підсвітили з нагоди 30-ої 
річниці підняття українського 
національного прапора над бу-
дівлею. «Вечірній Київ» зафіль-
мував, яким було це видовище з 
квадрокоптера. Зазначимо, що 24 
липня 1990 року, за 13 місяців до 
офіційного проголошення неза-

лежності України, за протоколь-
ним рішенням президії Київської 
міської ради біля будівлі КМДА 
та Київради вперше підняли на-
ціональний прапор.
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Із початку року 
зафіксовано 
понад 300 пожеж 
в екосистемах 
Києва: нагадуємо 
правила поводження 
з вогнем
Протягом минулого тижня в екосистемах міста 
Києва виникло 7 пожеж.

Усього з початку року зафіксо-
вано 343 пожежі в екосистемах на 
площі 119,603 га. У 2019 році за 
аналогічний період зафіксовано 
376 пожеж на площі 136,122 Га.

За прогнозом Укргідрометцен-
тру, 25-27 липня у Київській області 
очікується надзвичайний та висо-
кий рівні пожежної небезпеки. В 
Управлінні з питань цивільного за-
хисту закликали мешканців Києва 
бути відповідальними, обережно 
поводитися з вогнем та дотриму-
ватися правил пожежної безпеки.

Зокрема, протягом пожежоне-
безпечного періоду заборо няється:

• розведення багаття у лісі та лі-
сопосадках, крім тих, що пов’язані з 
технологічними вимогами лісогос-
подарських заходів у спеціально 
передбачених для цього місцях;

• заїзд на територію лісового 
фонду (крім транзитних шляхів) 
транспортних засобів та інших 
механізмів;

• палити, кидати у лісі та лісо-
посадках непогашені сірники, 
недопалки;

• залишати у лісі просочене бен-
зином, гасом, мастилом або іншими 
горючими речовинами ганчір’я;

• заправляти у лісі, лісопосад-
ках паливні баки під час роботи 
двигуна;

• випалювати траву та інші рос-
линні рештки на землях лісового 
фонду, сільськогосподарських 
угіддях, а також на інших земель-
них ділянках, що безпосередньо 
примикають до лісу.

Якщо ви помітили займання 
в лісах, посадках та на відкритих 
територіях, негайно телефонуйте 
за номером «101».

Пам’ятайте, що за умов сухої 
погоди розпалене багаття, кинутий 
непогашений сірник або недо-
палок можуть стати причиною 
великого лиха.

Нагадуємо, для комфортного 
та безпечного відпочинку в Києві 
облаштовано 41 зону відпочинку, 
де дозволено розводити багаття, 
і де є весь необхідний для цього 
інвентар. Мапу зон відпочинку 
можна знайти на сайті КО «Ки-
ївзеленбуд».

Нагадуємо, відповідно до чин-
ного законодавства, порушення 
вимог пожежної безпеки в лісах 
тягне за собою накладення штрафу:

• на громадян – від 1 530 грн 
до 4 590 грн;

• на посадових осіб – від 4 590 
грн до 15 300 грн.

Знищення або пошкодження 
лісу внаслідок необережного по-
водження з вогнем, а також пору-

шення вимог пожежної безпеки в 
лісах, що призвело до виникнення 
лісової пожежі або поширення 
її на значній площі передбачає 
суми штрафів:

• для громадян – від 4 590 грн 
до 15 300 грн;

• для посадових осіб – від 10 
710 грн до 30 600 грн.

Зазначимо також, що самовільне 
випалювання рослинності або її 

залишків на землях сільськогос-
подарського призначення, у смугах 
відводу автомобільних доріг і за-
лізниць, у парках, інших зелених 
насадженнях та газонів у населених 
пунктах тягне за собою накладення 
штрафу:

• на громадян – від 3 060 грн 
до 6 120 грн;

• на посадових осіб – від 15 
300 грн до 21 420 грн.

Ті самі дії, вчинені в межах 
територій та об’єктів природно-
заповідного фонду, передбачають 
за собою накладення штрафу:

• на громадян – від 6 120 грн 
до 12 240 грн;

• на посадових осіб – від 21 420 
грн. до 30 600 грн.
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28 липня офіційно відкриють 
літню школу волонтерства, 
ініційовану Київською міською 
організацією Товариства 
Червоного Хреста України
28 липня о 15.00 у Пущі-Водиці відбудеться офіційне відкриття літньої 
школи волонтерства. Ініціатор проєкту – Київська міська організація 
Товариства Червоного Хреста України.

Проєкт був відібраний на місь-
кому конкурсі «Громадська пер-
спектива: прозора влада та активна 
громада» від Департаменту сус-
пільних комунікацій. Літня школа 
працюватиме згідно з основни-
ми принципами Міської цільової 
програми «Сприяння розвитку 
громадянського суспільства 2020-
2022» та Стратегічними напрямами 
розвитку Товариства Червоного 
Хреста України.

Мета проєкту – об’єднати мо-
лодь для впровадження ідей стало-

го розвитку столиці з урахуванням 
кращих світових практик, під-
вищити національну свідомість 
та соціальну відповідальність, 
розвинути почуття гуманності 
та милосердя серед молоді.Зокре-
ма, учасники табору вивчатимуть 
міжнародний досвід волонтерства 
в різних напрямах діяльності.

Передбачена участь в урочис-
тостях: директора Департаменту 
суспільних комунікацій Романа 
Лелюка, голови Святошинської РДА 
Сергія Павловського, генерального 

директора Національного коміте-
ту Товариства Червоного Хреста 
України Максима Доценка.

Місце проведення: Пуща-Во-
диця, вул. Юнкерова, 16, літній 
табір «Лідер».

Детальніша інформація – за 
телефоном: (067) 490-03-61 (Тетяна 
Гоєнко, голова Київської міської 
організації Товариства Червоного 
Хреста України).
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. 
Реклама друкується мовою оригіналу

КМДА 
пропонує Міністерству 
культури надати статус 
пам’яток для 16 об’єктів 
культурної спадщини
Департамент охорони культурної спадщини КМДА направив 
до Міністерства культури та інформаційної політики 
перелік об’єктів культурної спадщини, що пропонуються 
до занесення до Державного реєстру нерухомих пам’яток 
України за категорією місцевого значення. Про це 
повідомили у Департаменті.

Йдеться  про наступні 16 
об’єктів, із яких за категорією 
«пам‘ятка архітектури»:

• Львівська площа, 14;
• Львівська вулиця, 80;
• вулиця Саксаганського, 78 

(садиба 1911-12, у якій проживав 
Бобрусов М. П.);

• вулиця Саксаганського, 78-а;
• вулиця Хрещатик, 20-22;
• вулиця Хрещатик, 34 (рані-

ше – великий торговий комплекс, 
так званий «Старий Пасаж», або 
«Пасаж Ждановського» (за ім’ям 
домовласника). Його формуван-
ня розпочалося ще у 1870-х ро-
ках і було завершено 1900 року. 
Центральний ризаліт флігеля в 
глибині курдонеру акцентувався 
двома жіночими скульптурними 
постатями в нішах;

• вулиця Сагайдачного, 6.
За категоріями «пам’ятка історії 

та архітектури»:
• вулиця Саксаганського, 78-б;
• вулиця Пушкінська, 30;
• вулиця Пушкінська, 30-б;
• вулиця Дегтярівська, 13 (окре-

мо комплекс та окремо за вказа-

ною адресою за об’єктами: замок, 
слідчий корпус, лікарня, адміні-
стративний будинок). Йдеться про 
Лук’янівський тюремний замок, 
споруджений у 1850-60-х роках.

За категорією «пам’ятка історії»:
• вулиця Саксаганського, 60-в 

(садиба 1890, у якій проживав Ми-
клухо-Маклай М. М (брат мандрів-
ника-етнографа).

Раніше Департамент пере-
дав до Мінкульту облікову до-
кументацію на перелік об’єктів 
культурної спадщини, що пропо-
нуються до занесення до Держав-
ного реєстру нерухомих пам’яток 
України за категорією місцевого 
значення, з яких тільки на вулиці 
Пушкінській – 24 об’єкти. Окрім 
того, подано для надання статусу 
пам’ятки місцевого значення і за-
несення до Держреєстру будинки 
на вул. Б. Хмельницького, 9-б, та 
кутовий будинок на Пушкінській, 
20-а/б. А також історичні будинки 
на Кирилівській, 35 (Пивовар-
ний завод), бульв. Шевченка, 1, 
бульв. Дарницькому, 23, пров. 
Політехнічному, 2-а, та об’єкти 

культурної спадщини комплексу 
споруд київського Арсеналу (ко-
лишній завод «Арсенал») на вул. 
Московській, 2-8.

«На жаль, щодо всіх цих об’єктів, 
за якими було вже передано об-
лікову раніше, й досі не має руху. 
Сподіваюся, що робота із надання 
статусу пам’яток історичним бу-
дівлям таки активізується», – на-
голосив директор Департаменту 
Олександр Никоряк.

Нагадаємо, що Державний 
реєстр нерухомих пам’яток Укра-
їни – банк даних, сформованих за 
єдиними ознаками та принци-
пами, що містить відомості про 
пам’ятки культурної спадщини.

Згідно з Порядком обліку об’єктів 
культурної спадщини (наказ Мініс-
терства культури від 11.03.2013 
№ 158), суб’єктами прийняття 
рішення про занесення об’єкта 
культурної спадщини до Реєстру 
відповідно до категорії пам’яток є: 
Кабінет Міністрів – щодо пам’яток 
національного значення; Мініс-
терство культури – щодо пам’яток 
місцевого значення.
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1. ÒÎÂ «Îö³íî÷íà 
êîìïàí³ÿ «Ì²ÑÒÎ»

Íåæèòëîâ³ 
ïðèì³ùåííÿ, 
ïëîùåþ 
575,2 êâ. ì

ì. Êè¿â, âóë. Ïîñò-
Âîëèíñüêà, 3, ë³ò. «Õ»

âèçíà÷åííÿ 
ðèíêîâî¿ 

âàðòîñò³ äëÿ 
ïðèâàòèçàö³¿

2000/7

2. ÒÎÂ «Åêñïåðòíî-
îö³íî÷íà êîìïàí³ÿ»

Íåæèòëîâ³ 
ïðèì³ùåííÿ, 
ïëîùåþ 
15,8 êâ. ì

ì. Êè¿â, âóë. 
Ñèìèðåíêà, 22-ã, 
ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ 
ðèíêîâî¿ 

âàðòîñò³ äëÿ 
ïðèâàòèçàö³¿

1800/7

3. ÒÎÂ «Îö³íî÷íà 
êîìïàí³ÿ «Ì²ÑÒÎ»

Íåæèòëîâ³ 
ïðèì³ùåííÿ, 
ïëîùåþ 
28,4 êâ. ì

ì. Êè¿â, âóë. Ãåðî¿â 
Ñåâàñòîïîëÿ, 27, 
ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ 
ðèíêîâî¿ 

âàðòîñò³ äëÿ 
ïðèâàòèçàö³¿

2000/7

4. 

ÒÎÂ «ÁÞÐÎ 
²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÎÃÎ 
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÓ 
«ÊÀÏ²ÒÀË»

Íåæèòëîâ³ 
ïðèì³ùåííÿ, 
ïëîùåþ 
41,8 êâ. ì

ì. Êè¿â, âóë. Äæîíà 
Ìàêêåéíà (Êóäð³ 
²âàíà), 37-à, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ 
ðèíêîâî¿ 

âàðòîñò³ äëÿ 
ïðèâàòèçàö³¿

2100/3

5. ÒÎÂ «ªÂÐÎË²ÇÈÍÃ»

Íåæèòëîâ³ 
ïðèì³ùåííÿ, 
ïëîùåþ 
51,7 êâ. ì

ì. Êè¿â, âóë. 
Ãîðîäåöüêîãî 
Àðõ³òåêòîðà, 11, 
ë³ò. «À, Á»

âèçíà÷åííÿ 
ðèíêîâî¿ 

âàðòîñò³ äëÿ 
ïðèâàòèçàö³¿

2000/3

6. ÒÎÂ «Îö³íî÷íà 
êîìïàí³ÿ «Ì²ÑÒÎ»

Íåæèòëîâ³ 
ïðèì³ùåííÿ, 
ïëîùåþ 
191,5 êâ. ì

ì. Êè¿â, 
âóë. Ùåêàâèöüêà, 
37/48, ë³ò. «À»

âèçíà÷åííÿ 
ðèíêîâî¿ 

âàðòîñò³ äëÿ 
ïðèâàòèçàö³¿

2000/7

Êè¿âñüêà ì³ñüêà ðàäà ïîâ³äîìëÿº, ùî 10.08.2020 î 09.30 â ïðèì³ùåíí³ 
Îêðóæíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó ì. Êèºâà, çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Âåëèêà 
Âàñèëüê³âñüêà, 81-à, çàë ñóäîâîãî çàñ³äàííÿ ¹ 214, â³äáóäåòüñÿ ðîçãëÿä 
ñïðàâè ¹ 640/14938/20 çà ïîçîâîì ô³çè÷íî¿ îñîáè äî Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ïðî âèçíàííÿ íå÷èííèì òà ñêàñóâàííÿ ïóíêòó 1.3. ð³øåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 24.10.2019 ¹ 5/7578 «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî ð³øåííÿ Êè-
¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 18.12.2018 ¹ 459/6510 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ ì³ñüêî¿ 
ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè «Òóðáîòà. Íàçóñòð³÷ êèÿíàì» íà 2019-2021 ðîêè.

ÒÎÂ «ÒÅÐÐÀ ÏÐÎÅÊÒ» 4 ñåðïíÿ 2020 ð. î 10.00 áóäå ïðîâîäèòè âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãð. Ìàòâ³ºíêó Â³êòîðó ²âàíîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: âóë. Àíäð³ÿ Ìåëåíñüêîãî, 34-á, ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.
Ïðîñèìî ñóì³æíîãî çåìëåêîðèñòóâà÷à Øàïîðåíêî Ò. Â. (êàäàñòðîâ³ íîìåðè 
8000000000:90:038:0035; 8000000000:90:038:0034), àáî óïîâíîâàæåíîãî ïðåäñòàâíèêà, 
áóòè ïðèñóòí³ì äëÿ ïîãîäæåííÿ àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â íà çáåð³ãàííÿ.

ÒÎÂ «ÒÅÐÐÀ ÏÐÎÅÊÒ» 4 ñåðïíÿ 2020 ð. î 12.00 áóäå ïðîâîäèòè âñòàíîâëåííÿ ìåæ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè â íàòóð³ (íà ì³ñöåâîñò³) ãð. Êîïèëó Âàäèìó Âàñèëüîâè÷ó äëÿ áóä³âíèöòâà òà îáñëó-
ãîâóâàííÿ æèòëîâîãî áóäèíêó çà àäðåñîþ: âóë. Îëåêñàíäðà Îñåöüêîãî, 22, ó Ãîëîñ³¿âñüêîìó 
ðàéîí³ ì. Êèºâà.
Ïðîñèìî ñóì³æíèõ çåìëåêîðèñòóâà÷³â: Áðiãóíåíêî Î. Ð. (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:064:0024), 
Êîðåöüêèé ². Î. (êàäàñòðîâèé íîìåð 8000000000:90:064:0057), Òèìîøåíêî Ñ. Â. (êàäàñòðîâèé 
íîìåð 8000000000:90:064:0019), àáî óïîâíîâàæåíèõ ïðåäñòàâíèê³â, áóòè ïðèñóòí³ì äëÿ ïî-
ãîäæåííÿ àêòà ïðèéîìó-ïåðåäà÷³ ìåæîâèõ çíàê³â íà çáåð³ãàííÿ.

Âòðà÷åíèé  Äîäàòîê äî äèïëîìà ËÂ ¹ 389464  â³ä 25.06.1984 ð., âèäàíèé Êè¿âñüêèì 
îðäåíà Ëåí³íà äåðæàâíèì óí³âåðñèòåòîì ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà,  íà ³ì’ÿ  Ïîòàïåíêîâà Í. À., 
ââàæàòè íåä³éñíèì.

Âòðà÷åíå ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â àâàð³¿ íà ×îðíîáèëüñüê³é ÀÅÑ ó 1986 ð. Ñåð³¿ À   
(êàòåãîð³ÿ 2) ¹ 003330 â³ä 26.07.2019 ð., íà ³ì’ÿ Êó÷åâñüêèé Ô. ²., ââàæàòè íåä³éñíèì.

Òðàíçèòíèé äîçâ³ë ñåð³ÿ ª4 ¹ 6556924 íà âàíòàæí³ ïåðåâåçåííÿ êðà¿íà Ïîëüùà, âèäàíèé íà òðàíñïîðòíèé çàñ³á ð.í. ÀÀ3746ÒÍ, 
ââàæàòè íåä³éñíèì ó çâ’ÿçêó ç âòðàòîþ.

• Ðåêëàìà

Дитинча альпаки 
народилося 
у Київському зоопарку

Родина альпак стала більшою 
на маленьке дитинча – дівчинку 
Зару. Про це інформує пресслужба 
Київського зоопарку. Нагадаємо, 
що у травні 2017 року до сам-
ця  одомашненого копитного 

ссавця родини верблюдових під-
селили трьох руденьких альпак-
самиць.

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  �
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Çàñíîâíèê – Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 

«Öåíòð ïóáë³÷íî¿ êîìóí³êàö³¿ òà 
³íôîðìàö³¿»

Äèðåêòîð Àííà ÊÓÍÈÖÜÊÀ
Ãàçåòà çàñíîâàíà 22 ëþòîãî 2019 ðîêó. 
Îðãàí, ÿêèé çä³éñíèâ äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ, 
Äåïàðòàìåíò äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ 
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â 
Ñåð³ÿ òà íîìåð ñâ³äîöòâà: ÊÂ 23744-13584ÏÐ
01001, ì. Êè¿â-1, âóë. Âîëîäèìèðñüêà, 51-á
Òåëåôîíè äëÿ äîâ³äîê: 298-09-30, 298-09-58, 
Internet: www.kreschatic.kiev.ua 

E-mail: edition.cpci@gmail.com
Âèäàííÿ ëèñòóºòüñÿ ç ÷èòà÷àìè ò³ëüêè íà 
ñòîð³íêàõ ãàçåòè. Ãàçåòà ïóáë³êóº òàêîæ ò³ 
ìàòåð³àëè, â ÿêèõ äóìêè àâòîð³â íå çá³ãàþòüñÿ 
ç ïîçèö³ºþ ï³äïðèºìñòâà. Ïðè ïåðåäðóêó 
ïîñèëàííÿ íà «Õðåùàòèê Êè¿â» îáîâ’ÿçêîâå.

Ðóêîïèñè íå ðåöåíçóþòüñÿ ³ íå ïîâåðòàþòüñÿ. 
Ìàòåð³àëè ç³ çíàêîì  Р  äðóêóþòüñÿ íà ïðàâàõ 
ðåêëàìè. 

Â³ääðóêîâàíî: «ÌÅÃÀ-Ïîë³ãðàô», ì. Êè¿â, 
âóë. Ìàðêà Âîâ÷êà, 12 / 14.

Çàãàëüíèé íàêëàä 27000 
Çàìîâëåííÿ 78665

Передплатний індекс
щотижневого випуску

61308
4 МІСТО

Нова фотозона 
з’явилася у сквері 
на Святошині
У сквері на вул. Рахманінова, 22, КП УЗН 
Святошинського району облаштувало локацію 
з особливим настроєм.

Декоративний вітряк та місточки 
перенесуть відвідувачів у зовсім 
інший простір.

«Кілька днів ми чаклували над 
створенням композиції. Тут є туї 
Сма рагд і Хосер, ялівець козацький, 
магно лія та квітучі кущі. Загалом 
запла новано висадити 270 кущів, 

на даний момент висаджено 170. 
Для кольору додали ще бегонію – 
650 шт. Отже, вважаємо, що фотозони 
можуть бути не лише у парках», – 
уточнили святошинські зеленбудівці.

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  

У Києві відбулися змагання на «драконах»
У неділю, 26 липня, пройшов Відкритий чемпіонат м. Києва з веслування на човнах «Дракон» пам‘яті Валентина Богуславського.

Про це повідомили у Федерації 
України з веслування на човнах 
«Дракон».

Спортсмени змагалися у кате-
горіях 13-18 років та 19 і старші на 
дистанціях 200 м та 2 000 метрів у 
човнах класу Д-22 (відкритий та 
змішаний класи).

У човнах класу Д-12 кращих ви-
значали серед жінок на дистанції 
200 метрів та 200 і 500 метрівці у 
категорії «юніори» (змішаний та 
відкритий класи).

Переможців та призерів змагань 
нагороджували президент Феде-
рації України з веслування на 
човнах «Дракон» Валерій Мор-
гун та віце-президент Федерації 
веслування на човнах «Дракон» 
міста Києва Олександр Дегтяр.

«Це був перший старт у цьому 
сезоні та для нашої команди ця 
подія дуже особиста, адже ми всі 
пам’ятаємо нашого видатного тре-
нера Валентина Віталійовича, що 
об‘єднав нас всіх в одному велико-
му драконі. Тренере, ви назавжди 
залишитесь у наших серцях!» – 

про це повідомили в клубі «Малая 
флотилия – Mala Flotylyia».

Веслування на човнах «Дракон» 
входить до переліку офіційно визна-
них дисциплін в Україні. Водночас 
це неолімпійський вид спорту, про-
те  дуже видовищний. Це веслування 
на великому каное, на якому вста-
новлені голова та хвіст дракона.

Попереду сидить барабанщик, 
який б’є у великий барабан, задаючи 
ритм веслярам. На кормі перебуває 
керманич.

Офіційні змагання проводяться 
тільки на 10-місних і 20-місних 
човнах на дистанціях від 200 до 
2 000 метрів у чоловічому, жіно-
чому і змішаному класах.Бать-
ківщиною цього незвичного виду 
змагань є Китай, де на «драконах» 
веслували ще понад дві тисячі 
років тому.

Нагадаємо, китайські «дракони» 
принесли киянам 5 золотих нагород 
на чемпіонаті з веслування.

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  

У Києві відкрили віртуальну 
платформу емоційної підтримки 
Моніторингового центру КМДА 
з протидії COVID-19
В Україні запрацювала 
Віртуальна платформа 
емоційної підтримки 
Моніторингового 
центру КМДА 
з протидії COVID-19 
(moncenter.eduhub.in.ua).

У рамках цього проєкту кожен 
українець має можливість без-
коштовно отримати індивідуальні 
консультації від сертифікованих 
психологів та тренерів-практиків 
з емоційного інтелекту Освітнього 
хабу міста Києва, які дозволять 
зберегти та зміцнити позитивний 
емоційний та психологічний стан 

людей протягом всього часу дії 
карантину; а також навчатися 
онлайн м’яким навичкам (soft 
skills), які потрібні кожному, не-
зважаючи на вік та професію.

Вже в перший день роботи 
портал відвідало понад 10 000 
українців.

Як показав досвід Китаю, під 
час довгострокової дії вимуше-
них обмежень, спричинених 
пандемією коронавірусу, різко 
погіршується психологічний стан 
людей, що призводить до знач-
ного збільшення кількості роз-
лучень, нервових зривів, суїцидів 
тощо.

Всесвітня організація охорони 
здоров’я також публічно попере-

дила про можливі серйозні зміни 
психологічного здоров’я людей 
на всій планеті.

На жаль, свіжі результати со-
ціологічного дослідження прове-
деного групою «Рейтинг» свідчать, 
що серед українців також зростає 
рівень тривожності.

Зважаючи на це, з метою дії 
на упередження, даний проєкт 
надає можливість людям без-
коштовно отримувати: позитивні 
емоції, психологічну підтримку 
та корисні знання під час виму-
шеного перебування на карантині 
«в чотирьох стінах».

Матеріал сайту 
«Вечірній Київ»  
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