
Дорогі друзі!

Конкурс «Барви Дністра» був проведений з 30 квітня по 12 вересня 
2012 року.

Вперше цей Конкурс пройшов у 2009 році. Результати його були 
настільки вражаючими, що організатори прийняли рішення зробити конкурс 
«Барви Дністра» щорічним та міжнародним. У 2010 році організатори 
конкурсу з метою впровадження басейнового принципу управління 
водними ресурсами вирішили оргкомітет конкурсу «Барви Дністра» 
передати Львівському обласному управлінню водних ресурсів.

Організаторами Конкурсу у 2012 році були:
• Львівське обласне управління водних ресурсів;
• Одеський державний екологічний університет;
• Молодіжний екологічний центр ім. В.І.Вернадського;
• Чорноморський жіночий клуб/МАМА-86-Одеса;
• Західний центр Українського відділення «Міжнародного центру 

наукової  культури – Всесвітня лабораторія»;
• Міжнародна екологічна асоціація захисників річки «Eco – TIRAS»;
•  Чернівецьке обласне громадсько- молодіжне екологічне 

об’єднання «БУКВИЦЯ».
Завдяки дружній співпраці державних і громадських організацій 

України, Молдови та Придністров’я в 2012 році в конкурсі прийняли участь 
близько 300 учасників. Переможцями стали 64 конкурсанти. 

Проаналізувавши всі роботи, конкурсне журі прийшло до висновку, що 
в 2012 році досягнуто значних і серйозних результатів. І тому, продовження 
такої роботи є необхідним для залучення  всіх жителів в басейні Дністра 
до актуальних проблем та практичних дій по реалізації водоохоронних 
заходів. Роботи подані на конкурс, дали зрозуміти, що серед нас – 
мешканців басейну Дністра є небайдужі серця. Тому зрозуміло, що  цей 
конкурс заслуговує бути щорічним та міжнародним, адже нас поєднує 
спільна життєдайна артерія – Дністер. 

Не виникає сумніву у подальшій потребі поширення серед молоді 
екологічної освіти, шани до використання та відтворення водних ресурсів.

Конкурс «Барви Дністра» спрямований на залучення учнівської 
та студентської молоді, громадськості до заходів, спрямованих на 
збереження, відновлення та раціональне використання водних ресурсів. 
Тож маємо надію на те, що з кожним наступним роком до нашої благородної 
справи буде приєднуватися все більше і більше бажаючих зберегти наш 
прекрасний басейн Дністра майбутнім поколінням.

З повагою,
голова оргкомітету конкурсу «Барви Дністра»                
Крута Н.С.
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Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія 6 – 10 років)

Белік Марина, 8 р. «Глоса» 
м. Одеса

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 6 – 10 років)
Креймер Меліса, 8 р. «Моя мечта»
м.Кишинев, Молдова



Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 6 – 10 років)
Лукомська Катерина, 8 р. «Мої мрії» 
м.Львів, студія «Дивосвіт»

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 6 – 10 років)

Резник Вероника, 9 р. «Лиман. Бабочки Капустницы и божьи коровки» 
смт. Лиманське, Роздільнянський р-н, 

Одеська обл.

Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія 11 – 16 років)
Пузанкова Вікторія, 16 р. «Живий і мертвий Дністер» 
с.Затишшя, Одеська обл..



Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія 11 – 16 років)
Гольденберг Віктор, 12 років «Повсякденність ракового життя» 
м.Одеса

Номінація «Малюнок»
І місце (вікова категорія 11 – 16 років)
Стащенко Анастасія, 11 р. «Тренування на Дністрі»
м.Одеса

Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія 11 – 16 років)

Бусарєва Софія, 11 р. «Осінній ранок»
м.Одеса
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Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 11 – 16 років)
Іваськевич Наталія, 16р. ”Осінь над Дністром” 
м. Ходорів, Жидачівський р-н, Львівська обл.

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 11 – 16 років)

Степаненко Сергій, (5 кл). «Закат на Днестре»
Молдова



Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія 17 – 21 років)

Вирлан Тетяна, 18 р. “Симфония воды”
Молдова

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 17 – 21 років)
Кайтаз Єлена, 18 р. “Сумерки Днестра” 
Молдова

Номінація «Малюнок»
І місце (вікова категорія 17 – 21 років)
Унтіла Вероніка, 20р. “Ранняя весна на Днестре” 
Молдова

Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія 17 – 21 років)

Поторак Леонід, 18 р.“Дністер”
г. Кишинев  Молдова



РІчКА МОЄї ДОЛІ

Це правда, що людина може все.
Як схоче, то й до неба піднесе,
А коли ні, і руки опустила,
То хто їй зможе повернути крила?
 Є люди, одержимі добротою.
 Вони ж бо ладні жертвувать собою 
 І мрію втілити в життя.
 За мрійниками й справді майбуття. 
Яскравий приклад - скельний монастир. 
Зовсім недавно - чагарі, пустир.
Сьогодні - давня пам’ятка культури,
Взірець церковної архітектури.
 У Лядові на височенній скелі 
 Розміщений цей монастир в печері. 
 Ведуть до нього майже 100 сходин.
 З семи чудес Поділля він один.
В наступнім році святкуватиме тисячоліття. 
Він не одне вже бачив лихоліття.
Перед війною повністю зруйнований,
І тільки чотирнадцять літ стоїть відновлений. 
 Людські старання і молитви щирі 
 Паломникам священний путь відкрили. 
 Тож скельний монастир - наш оберіг, 
 Він наші душі і серця зберіг.
А у підніжжя річка Дністер плине,
До нього звернусь: «Пане господине,
Несеш свої ти води гордо й владно.
А чи повсюди мило скрізь і гарно?»
 Старий Дністер задумавсь на хвилину
  І відповів: «Чи знаєш ти, людино,
 Яке екологічне лихо буде,
 Коли за розум не візьмуться люди?
В скількох місцях мені зрушили груди?
Електростанцій тикнули повсюди,
Забруднюють, непотріб весь скидають,
А потім, знай собі, відпочивають.
 Шановні, схаменіться, люди!
 Збудуйте очисні споруди.
 У берегах дерева не рубайте.
 А береги укріплюйте та прикрашайте!
Багато бачу на своїй дорозі.
Тому й пливу задуманий, в тривозі.
І все то я погане й добре бачу,
Коли радію, часто-густо плачу.

 Он бачу під шнурівочку городи,
 Тоді спокійно я хлюпочу води,
 Я гордим соняхам помию ноги 
 І поспішаю далі у дорогу.
Призупинюсь, любуюсь виноградом,
Радію лісом, молоденьким садом,
Та раптом звалище сміття - і я заплачу.
На превеликий жаль, це часто бачу.
 Мені старому соромно за Вас. 
 Могилів-Подільщина - це казка (без 
прикрас),
 А ти, людино, власними руками 
 Оцю красу закопуєш у яму.
Краса врятує світ, це знає всяк.
А чи кожен завше чинить так,
Щоб зберегти й примножити красу,
Щоб серцем обігріти землю всю?»
 «Красо України, Подолля,
 Розкинулось мило, недбало!
 Здається, що зроду недоля,
 Що горе тебе не знавало!».
Людино мудра! Стань-но, зупинись! 
Візьмись за розум, вчасно схаменись!
Не руйнуй чарівності й краси!
Свої майбутнім внукам донеси!
 Для цього варто всім почати з себе,
 Навести лад у душах своїх треба.
 А потім можна взятись за мітелку 
 І вимести подвір’я й світелку. 
Прибрати вулицю, прикрасити квітками, 
Повоювати з брудом, чагарами. 
Організувати рай екологічний.
Він більш важливий аніж політичний. 
 Очистити груди Дністра від сміття, 
 Хай має він гарне і гідне життя.
 А ми з діточками на березі мило    
 Гулятимемо радо із вдячністю й 
миром. 
Подякує нам сивочолий Дністер 
На повні ж бо груди дихне він тепер.
І стане єдиним людина й природа 
Найкраща у світі для нас нагорода.

Номінація «Вірш»
І місце (вікова категорія 11 – 16 років)
Дмуховська Валерія,14 р. «Річка моєї долі» 
м.Могилів-Подільський, Вінницька обл.

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 17 – 21 років)
Урум Дарья, 18 р. Бендерська крепость» 
Молдова

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 17 – 21 років)

Скляренко Марія, 19 років ”Природа Днестра” 
Молдова



чАС ще Є!

Ще назва є, а річки вже немає...
(Ліна Костенко)

А, ти ше є... Потоком безупинним
Ще омиваєш схили-береги,
А небо й поле унісоном дивним
Вже завели прелюдію туги...
 Летить печаль, не боячись дистанцій.
 Обплутує невидимо планету.
 Новий мотив - гудки електростанцій -
 Передає, неначе естафету.
Хай ти не маєш вже тієї сили.
Хай твої очі мороком повиті.
Для мене завжди будеш ти красива.
І завжди буду я тебе любити.
 Джерела чисті рідні твої діти
 Замулюють, занапащають долю.
 Так боляче, напевно, знов простити
 І знову рушити назустріч болю.
І як у тебе прощення благати?
І чи настане завтра та година. 
Коли навчиться матір захищати 
Її невдячна, плекана дитина?
 Людино, зупинись! Отямся! Час ще є!
 Не відштовхни благальної руки.
 Бо завтра нам майбутнє дорікне 
 На схилі безіменної ріки.

Номінація «Вірш»
ІІI місце (вікова категорія 11 – 16 років)
Найда Олена, 16р. «час ще є!» 
м.Золочів, Львівська обл.

СОН ДНІСТРА

Коли сонце повільно заходить,
Вітер стихне, трава не шумить.
Тихо вечір на землю приходить,
Все змовкає, Дністер уже спить.
 І на небі посіяла зорі 
 Ніч глибока і чарівна,
 А в Дністрі, мов в широкому морі,
 Тоне місяць і тане весна.
Пливе човен по синьому морі 
Серед зір в невідомі краї.
Пливучи в таємничі простори,
Човен слухає казку землі.

Номінація «Вірш»
ІІI місце (вікова категорія 11 – 16 років)
Курчак Анастасія, 13р. «Сон Дністра» 
Тернопільська обл.

ПОСЛАННя ДО ДНІСТРА

 Широкий наш, могучий Дністре, 
 Ти гордо вуса розпустив.
 Від берегів відбились іскри, 
 Щоб край чарівний звеселів.
Вода із сонечком зливається, 
Бринить, як вранішня роса. 
Дитя природі усміхається... 
Яка ж божественна краса!:
 Та мало ту красу любити, 
 Шануймо істину святу: 
 Щоб краще було в світі жити, - 
 На захист станем всі Дністру.
Бо не дозволим забруднити воду, 
Своїм недбальством убивати світ. 
Нехай дійде ця думка до народу 
І перед совістю хай кожен зробить звіт.
 Широкий наш, могучий Дністре,
 Мої думки колишеш ти.
 На крилах щастя лине пісня
 На всі планети і світи.

Номінація «Вірш»
ІІ місце (вікова категорія 11 – 16 років)
Ханенко Сергій, 16р. «Послання до Дністра» 
с.Леніне, Фрунзівський р-н, Одеська обл.

МОя РІКА

 Ми живемо на березі Дністра – 
 Коштовної перлини краю.
 Життя пливе, мов істина стара,
 Я іншого собі не уявляю.
Тут споконвіку предки наші йшли 
На ліс , на поле - місце здобувати,
Щоб ми вже, нинішні, змогли 
Свої котеджі будувати.
 Овіяна легендами ріка,
 Артерія Європи і Вкраїни,
 Мені ти рідна і така близька – 
 Твоя теплінь і твої холодини.
Рівнини, пагорби, урвища кам’яні – 
Твоїй величній течії окраса.
У грізну ніч вчувається мені 
Могутній голос сивого Тараса,
 Що спопелів на дубі ,мов свіча,
 Та звичаю козацького не зрадив.
 Він погляд свій у наш звертає час,
 А що він нам би, нинішнім, порадив?
Могутньо плинеш, Дністре, у віки,
І був віддавна ти знаменом краю.
Шашкевича із легкої руки
З глибин тут зринула «Русалка 
Дністровая»  
 З Шевченкового краю шле привіт 
 Твій вірний, вічний побратим зі Сходу. 
 Дніпро й Дністер, ви вічні, наче світ, 
 Ви - обереги нашого народу.
Дні стер. А що залишив нам?
Труди і труднощі, і здогади, й тривоги. 
З тобою міцно ми пов’язані життям, 
Великі і малі наші дороги.

Номінація «Вірш»
ІІ місце (вікова категорія 11 – 16 років)
Предчук Наталія, 14 р. «Моя ріка»
с.Стінка Бучацький р-н, Тернопільська обл.



НА ДНІСТРІ

Гуляючи колись по березі ріки, 
Побачила я вперше її вроду.
В’юнившись й обійнявши береги, 
Плила вона кудись, не знавши броду.
Ім’я Дністер носила ця ріка,
Величне, чисте і таке прозоре,
Як та водиця, що кудись пливла,
Щоби упасти у глибоке море.
Біжить Дністер, не дивиться назад, 
Шумить, нуртує, пінить свої води. 
Пливе крізь поле, ліс аж до Карпат
Й ніщо не чинить йому перешкоди. 
Схилившись, ніжно стеляться гілки 
Беріз та верб, що стали, мов сторожа,
І пестять воду, а в небі пташки 
Співають пісню, пехне дика рожа.
 Пливе Дністер, природу оживля, 
Скропивши трави, звіру дав попити, 
Змочив каміння і весло човна,
Який стояв до берега прибитий. 
Сонечко світить і вода шумить. 
Сонячний зайчик бавиться у хвилях. 
Скупатись річка до себе манить 
І я лечу до неї, наче птах, на крилах.

Номінація «Вірш»
ІІ місце (вікова категорія 17 – 21 років)
Сенюта Наталія, 19 р. «На Дністрі» 
с.Куличволя, Жовківський р-н, Львівська обл.

ЛеГеНДА ПРО ДНІСТеР

Мов птах стрімкий та невгамовний,
Тече Дністер - володар рік,
Його вітри несуть невтомно 
У море вже не перший вік.
Чому ж «Дністер» вас зацікавить,
А я вам зараз щось скажу 
І не потрібно вам лукавить,
Я вам легенду розкажу:
«Колись давно, далеко дуже 
Жив дід поважний та могучий,
До рік він ставивсь небайдуже 
Й манив його Дністер тягучий.
Просив він діда волі дать,
Щоб білий світ і люд побачить,
Щоб сонце й зорі повідать,
А то усе, що він тут бачить – 
Це сірість, хмурість та печаль.
Отож, подумавши, дід тут же 
Відправив річку в синю даль.
Але сказав: «Ти, любий друже,
Назавжди нас запам’ятай!
А ще тримай два камінці:
Один - це дім, два - рідний край,
Ти дай їх морю укінці 
Вони - перепустка у світ 
Барвистий, ясний та незнаний».
Дністер же, ніби цвіт,
Злетів у світ такий жаданий.
Він довго тік й шумів містами,
Аж доки море не зустрів 
І не побачив між камінням 
Володаря усіх морів.
Той запитав з якого роду 
Та з місць яких він походжає,
Чи полюбляє він свободу 
Та що від неї він чекає.
Тут Дністер швидко спохватився,
Про камінці згадав умить.

Та щось він дуже забарився 
І не помітив, як пройшла та мить. 
Згадавши швидко, що йде з ними, 
Він оповів свій шлях владиці 
Слова були ці нелегкими,
Та все ж із чистої водиці.
Сказав, що ті два камінці,
На дні стер, мандруючи сюди.
Господарю сподобалися слова ці
Відтоді Дністер звали його всі».

Номінація «Вірш»
І місце (вікова категорія 17 – 21 років)
Боднар Олена,18р. 
«Легенда про Дністер» 
смт. Вендичани, Могилів-Подільський р-н. 
Вінницька обл.



еКОЛОГІчНІ ПРОБЛеМи ДНІСТРОВСьКОГО ЛиМАНУ

Дністровський лиман — одна з найбільших 
відкритих водойм півдня України. Лиман 
з’єднаний з морем вузькою протокою — 
Цареградським гирлом. Лиман в і д к р и т и й , 
прісноводний, судноплавний. Назва походить 
від річки Дністер, яка при впадінні в Чорне море 
утворює лиман. Довжина лиману становить 
42,5 км, ширина - від 4 до 12 км, площа - 360 
кв. м. Глибина - від 0,6 м до 2,7 м, місцями - до 
5м. Північні береги низькі, заболочені, західні 
та східні високі, розчленовані ярами. Середня 
солоність- 0,5 - 3 % ( у південній частині - до 
9 - 17%). Взимку замерзає, влітку температура 
сягає + 26. Дно біля берегів піщано - мулисте, 
подекуди кам’янисте, у центральній та північній 
частині - мулисте. Поширені водолюбні рослини, 
біля північних берегів - зарості очерету й осоки. 
Водиться близько 70 видів прісноводних риб ( 

лящ, карась, судак, окунь, щука, сом, бичок). Під час нересту з моря заходять 
осетрові, хамса, кефаль. У плавнях - гніздування кулика, качки, лебедя - шипуна. 
В північній частині лиману знаходяться Нижньодністровський національний 
природний парк та Лиманський ландшафтний заказник.

Мета роботи - дослідити фактори забруднення Дністровського лиману.
Територія дослідження - узбережжя Дністровського лиману між селом 

Роксолани та селищем Овідіополь (протяжність - 8 кілометрів)
В результаті дослідження були зафіксовані такі фактори негативного впливу 

людини на екологічний стан Дністровського лиману:
- засмічення твердими побутовими відходами (несанкціоновані 

сміттєзвалища);
- масштабне дачне будівництво;
- незадовільний стан очисних споруд населених пунктів;
- значне розорювання схилів;
- хімізація сільського господарства;
- випалювання рослинності у плавневій частині лиману;
- вирубування дерев та чагарників для побутових потреб;
- несанкціонований видобуток піску та глини;
- забур’янення узбережжя;
- випасання худоби.
На дослідженій території одним з основних факторів негативного впливу на 

екологічний стан Дністровського лиману є засмічення схилів твердими побутовими 
відходами. Спонтанні звалища побутового сміття фіксуються поблизу сіл 
Овідіополь, Роксолани на узбережжі лиману в місцях, де будинки розташовані 
безпосередньо біля води. Багато років велике сміттєзвалище знаходиться 
в урвищі поблизу культурної пам ятки загальнонаціонального значення 
«Ніконій».

Значної шкоди Дністровському лиману чинить дачне будівництво.
Під час будівельних робіт (перекопування грунту, огородження 

ділянок тощо) повністю знищується рослинний покрив, 
руйнуються кручі.

ОСТАННЄ БЛАГАННя 
Я Дністер-ріка, я маленька сестриця 
Дніпра і Дунаю, і Волги, й Десни.
До людства всього я сьогодні волаю,
До Вас промовляю, шановні мої.
Я гину, я брудом боюсь захлинутись,
Боюсь, що не вистачить сили й снаги,
Що буду обузою людям, не в радість,
Бо води мої вже отруйні й страшні.
Недугу свою я сама не здолаю.
В підмогу я кличу своїх діточок:
«Свіча і Лімниця, Бистриця і Стрий,
Ви радість моя і здійснення всіх мрій.
То ж силу свою, молодую, джерельну 
Спрямуйте усю на добро, на життя,
Отруту пекельну, відходи смертельні 
Всі разом, гуртом заберем в небуття».
«Не можемо, ненько,- всі враз застогнали,- 
Ми хворі, рідненька, вже сили не ті, 
Джерельця- внучата твої вже всихають,
На березі й трави сухі не ростуть.
Сміття в нас скидають і нафту вливають, 
Відходи із міст так пряменько й течуть»... 
Тому я звертаю свій голос благальний 
До Вас, подоляни, й до Вас, галичани, 
Молдова й Карпати, до жителів всіх.
В ім’я наших діток давайте єднатись 
І бруду довкола ніхто не терпім!
І буде у зелені все потопати,
Водиця джерельна здоров’я дасть всім!

Номінація «Вірш»
ІІІ місце (вікова категорія 17 – 21 років)
Степанюк Олександр, 20 р. 
«Останнє благання» 
с.Юрівка, Козятинський р–н, Вінницька обл.



КРАСА ВРяТУЄ СВІТ, А КРАСУ..?

Початок ХХІ століття… Стрімко розвивається інфраструктура, збільшується 
кількість відходів, забруднюється планета. Люди шукають кращого життя, цим 
самим руйнуючи екосистеми та біосферу в цілому. В результаті зменшуються 
запаси прісної води, флора і фауна біднішає, з’являються озонові діри, випадають 
кислотні дощі. Природа захищається…     

Неодноразові виверження вулканів, страшні повені та землетруси, аномальна 
температура повітря. Ці катастрофи покликані очисти землю від посягань людей 
на природні багатства, зупинити розвиток технічного прогресу хоч на мить. Кожен з 
нас рано чи пізно задумається: як помиритися з природою? Хіба ми можемо щось 
зробити?Так, звичайно. Потрібно дбати про навколишнє середовище, навчитися 
відповідати за свої вчинки. 

Дністер – друга за розміром ріка нашої Батьківщини – України. Він починається 
в Карпатах на висоті 760 метрів над рівнем моря і тече спочатку на північ, а далі на 
південний схід через Західну Україну, Поділля, республіку Молдову і вже недалеко 
від Одеси втікає у Дністровський лиман. Екологія цієї водойми є для нас дуже 
важливою, адже ця ріка протікає через величезні території, об’єднує держави, 
народи, забезпечує прісною водою оселі, слугує домівкою для безлічі рослин та 
тварин, несе естетичне задоволення та душевний спокій.

На березі річки Дністер виросло дивовижне мальовниче містечко Могилів-
Подільський. Можна багато чого розповісти про його населення, культуру, 
звичаї, традиції, але мова йтиме про живий пам’ятник природи, джерело енергії 
та невпинного руху – річку Дністер. Моє дитинство тісно пов’язане з похилими 
берегами цієї повноводної, мінливої ріки. 

Ця водойма – перш за все чудова, прекрасна річка України, жива артерія 
планети Земля. Можна по-різному характеризувати Дністер, говорити про його 
екологію, але одне зрозуміло усім, що Творець наділив воду надзвичайною силою, 
тому потрібно з повагою і любов’ю ставитись до джерел, рік, морів рідної землі. 
Розглянемо декілька екологічних проблем, тісно пов’язаних з рікою Дністер та 
шляхи їх вирішення.

На мою думку, забруднення – одне й найважливіших питань сьогодення. 
Адже пластикові пляшки, поліетиленові пакети розкладаються тисячі, а то й сотні 
тисяч років! Люди зовсім не думають про довкілля - екологічна культура населення 
дуже низька. Скажімо, одного літа почистять джерела, а наступного у ньому 
знову повно сміття.  Смітники інколи влаштовують просто на берегах річок. Окрім 
різного мотлоху, туди навіть викидають трупи тварин. За таких умов не потрібно 
проводити особливо ретельних досліджень, щоб зрозуміти, у якому екологічному 
стані перебуває річка і не тільки Дністер! А найстрашніше те, що ми всі знаємо 
людей, які після гарного відпочинку на березі водойми залишають за собою сміття, 
лінуючись правильно утилізувати його. Звичайно, існують штрафи і примусові 
роботи за забруднення навколишнього середовища, але ж це не допомагає!Щоб 
вирішити цю проблему, потрібно лише достукатись до сердець людей, які нас 
оточують, пробитись крізь жорстокість до їхніх душ. Хіба важко розповісти 
знайомому до чого призводить його недобросовісна поведінка? 

А тепер про приватні та державні підприємства. Перш за все 
поговоримо про стічні труби заводів, фабрик з хімічними викидами 
в річку Дністер. Люди, вам вже набридла багата флора і фауна 

Дачні кооперативи на узбережжі лиману не мають каналізаційної системи, 
тому стоки потрапляють безпосередньо в воду. Каналізаційні споруди смт. 
Овідіополь теж знаходяться в незадовільному стані. Часто трапляються аварії, в 
результаті яких відбуваються викиди нечистот.

Відносно незаймані смуги степової рослинності розташовані безпосередньо 
вздовж води. їх ширина - 20- 60 метрів. Протягом останніх років ця межа залишається 
майже незмінною. Проте зростає кількість орних земель. Часто розорюються схили, 
а людські городи підходять безпосередньо до води. Фермерські господарства 
та місцеві жителі постійно використовують хімікати та добрива, які з грунтовими 
водами потрапляють в лиман. Розорані території часто не використовуються за 
призначенням. На них буйно розростаються бур’яни. Покинуті поля, території ферм 
та інших господарських будівель, смітники (площа яких продовжує зростати) також 
є осередками розростання бур’янів, які переходять на схили лиману, особливо, на 
ті місця, на яких дернова рослинність зріджена або витоптана.

Необережність людей часто призводить до пожеж. Вигорають великі ділянки 
круч, лісосмуг, горять десятки гектарів плавнів.

На досліджуваному проміжку узбережжя лиману ми спостерігали випадки 
незаконного видобування глини та піску. Це призводить до руйнування берегів 
Дністровського лиману, зсувів та обвалів. Часто у місцях видобутку утворюються 
сміттєзвалища.

Мальовничі схили Дністровського лиману вкриті заростями маслини, шипшини, 
терну та глоду. Також тут росте верба, тополя, акація, в’яз та інші. Спостерігається 
повне або часткове вирубування дерев та чагарників на паливо та господарські 
потреби. Багато дерев несуть на собі сліди пошкодження. Іноді спостерігається 
відростання бічних стовбурів або ж повна загибель дерева.

Оскільки територія півдня України характеризується природними пасовищами 
майже виключно на схилах річок, лиманів та балок, схили

Дністровського лиману - основне 
пасовище для великої рогатої худоби.

Рослинність схилів Дністра відзначається 
великою різноманітністю. 

Тут зустрічаються: астрагал 
безстрілковий, деревій, звіробій, півники 
карликові, валеріана пагоносна, чебрець та 
багато інших рослин. На деяких ділянках 

схилів, куди не добирається худоба та люди, росте ковила волосиста.
Через випас спостерігається заболочення, порушення структури берегів, 

зменшення ділянок степової рослинності. Витолочені ділянки заростають 
бур’янами. Внаслідок витоптування пошкоджується коренева система рослин, 
багато з них гине.

На нашу думку, основними заходами з покращення екологічного стану 
Дністровського лиману є:

- екологічна просвітницько - роз’ яснювальна робота з громадою;
- максимально можливе обмеження господарського втручання екосистему 

лиману;
- розширення природоохоронних територій.

Номінація «Стаття»
Імісце (вікова категорія 11 – 16 років)

Сайдель Юлія, 12 р. ”екологічні проблеми Дністровського лиману”
смт. Овідіопіль, Одеська обл.



КРАСА  ДНІСТРА ВеЛичНА І НеЗРІВНяННА

 Дністер…Він такий чудовий. Це є гордість Могилева-Подільського та джерело 
життя жителів цього міста й навколишніх сіл. Я народилась у селищі Вендичани, 
тому мені не раз доводилось бувати у  мальовничому  Могилеві-Подільському. 
Вулиці з новими будинками, сучасними магазинами та ресторанами завжди 
приваблювали гостей, серед них і мене. Разом з тим, всі ми прагнемо бачити те, 
що уособлює вічність, красу, швидкоплинність та неповторну мить…

Від півночі Українських Карпат до золотих берегів Чорного моря 1362 
кілометровою стрічкою  тихо, подекуди бурхливо, мчить на південний схід  одна 
з найбільших рік України – Дністер. Розпочинає він свій шлях  з невеличкого 
струмка при горі Розлуч, біля селища Середа Львівської області.

Дністер, ввібравши 400 великих і маленьких річок, стає великою і могутньою  
рікою і в Одеській області впадає в Дністровський лиман. 

Це  швидка, з чистою і прозорою водою і кам’яним дном річка, що має 
мальовничі і скелясті береги. Вражає своєю різноманітністю флора  Дністра. 
Тут можна побачити горицвіт, первоцвіт, сон великий, ковилу, молодило руське, 
півники угорські, герань криваво-червону, ясенець білий, мигдаль степовий  та ряд 
інших. Багато цих рослин занесені до Червоної книги України, а окремі ділянки 
(понад 20) із наскельною степовою рослинністю перебувають під охороною. 

Тваринний світ Подністров’я і, особливо, каньйону Дністра різноманітний 
і мальовничий. У лісах водяться козулі, борсуки, зайці, білки, вепри, ласки, кіт 
лісовий. Часом зустрічаються олені, а з недалеких Карпатських лісів заходить 
рись. Можна зустріти вужа, рідше гадюку чи мідянку, і вже зовсім рідко – 
обережного полоза. На скелястих ділянках можна побачити круків, канюків, 
яструбів, шулік, які кружляють над каньйоном.

 Любителі порибалити можуть піймати верховодку, окуня, судака, голавля, 
підуста, густеру, коропа, краснопірку, сома, жереха. Рідкісними видами є риби 
марена, вирезуб і стерлядь – представник осетрових. 

Якби мені довелось писати гімн всепланетному життю, то я б неодмінно почала 
би його з величальної пісні на честь води і закінчила би щонайглибшою вдячністю 
цій живильній рідині. Чому таке поклоніння? Ви правильно здогадуєтесь: причина 
не тільки в тім, що наші прабатьки в енному ступені вийшли з неї, що ми її діти, 
а в тому, що майже на три чверті складаємося з неї, вона вгамовує нашу спрагу, 
дає життя ланам, зігріває будинки, стелиться перед кораблями…

Життя буяє там, де вдосталь є питної води. Ви вже, напевно, знаєте  
найдавніші ознаки нинішньої людської цивілізації, виявлені у благодатному, 
оводненому  Межиріччі. Міста розташовані переважно на берегах річок, ці 
видовжені благодатні оазиси найгустіше заселені. Вода не тільки втамовує спрагу, 
зрошує  землі, забезпечує надійну роботу численних промислових підприємств, 
задовольняє санітарні потреби… Ріка є найдешевшою транспортною артерією: 
довжина судноплавних маршрутів – понад 500 тисяч кілометрів!

Так, я впевнена, що саме зараз в когось виникнуть питання: а 
як же повені, паводки? А скільки життів дорослих людей, і навіть 
дітей, забрали ці могутні витвори природи? Твердження, що ріки 
приносять окрім користі велику шкоду населенню на сьогодні 
не є суперечливим. Але, схиляючись до справедливості, ми 

нашої ріки? Мабуть, так. Адже тварини і рослини гинуть від стійких хімічних сполук. 
Людина просто вбиває те, що мала би захищати. Вирішити цю проблему ми не 
можемо самотужки. Це вже на совісті тих, хто знищує все дороге людському серцю.

Згадаємо 27 липня 2008 року… В зв’язку з швидким потеплінням почали 
спускати воду на Дністровській ГЕС. Затопило величезні території. Наше місто вода 
не обійшла. Люди тікали у села до родичів, рятували своє життя. Така лиха доля 
зачепила не тільки Україну, але й Молдову. Держава повинна була передбачити 
таку ситуацію,  згадаймо про відповідальність, якою мало-хто може похвалитися 
у нашій країні. 

Останнім часом все більше говорять про втрату води у Дністрі. Питання як слід 
не з’ясоване, але поки що очевидно одне - нестабільність рівня води у водосховищі 
не тільки поси¬лює ерозійні процеси, але й негативно відбивається на рибних 
ресурсах Дністра. Тож державі також варто задуматись про своє ставлення до 
екології рідного краю.

І, нарешті, брати наші менші та «легені планети». Так, йдеться мова саме про 
тварин та рослини, яким Дністер став безпечною домівкою та пристанищем. Але чи 
ж безпечною? Чи знаєте ви, що при береговій лінії водойми багато живих істот та 
рослинності, занесених не тільки до Червоної книги України, але й Європейського 
списку. Різко зменшується популяція багатьох рідкісних видів. Птахів вже майже не 
чути, риби все менше, а інших річкових мешканців вже рідко коли зустрінеш. Ми не 
хочемо такого становища! 

Уявіть собі, що до вашого дому прийшли гості, вони насмітили, водопровід 
забруднили стійкими хімічними речовинами, позбавили вас харчів, і при цьому 
всьому ви не маєте можливості піти до магазину, прибрати чи викликати людей 
для очищення води. Неприємна ситуація. Чи не так? Ось і мешканці водного світу 
та довколишнього середовища не можуть піклуватися про себе самостійно. Бог 
створив людину на захист природі, а не для її знищення.

У коледжі ми неодноразово проводимо екологічні акції, прибираємо береги 
Дністра. Впевнена, що і наші сусіди в Молдові теж цим займаються. Але приходиш 
через кілька місяців на прибране місце, а там знову суцільне сміття…

Давайте берегти нашу планету і жити в гармонії з природою. Давайте будемо 
відповідати за свої вчинки. Можливо, ми самостійно багато змінити не зможемо, 
але якщо зміниться кожен із нас, то гуртом  обов’язково вирішимо усі проблеми. 
Давайте починати з себе. Не будьте байдужими до тих місць, де ви виросли, 
провели дитинство і проживаєте тепер. Екологія – невід’ємна частина нашого 
життя, варто лише подивитися навкруги. Я піклуюсь про Дністер, його природу. А 
що робите ви?

Номінація «Стаття»
ІІ місце (вікова категорія 11 – 16 років)

Войцехівська Наталія, 16р. «Краса врятує світ, а красу..?»
м.Могилів-Подільський, Вінницька обл.



ЗАПРеТ НА СТРОиТеЛьСТВО НОВыХ ГЭС НА РеКе ДНеСТР
Летняя пора наиболее ярко вписывается в рабочий год, позволяя восполнить 

запас истраченньїх змоций и угасшего оптимизма в глазах. Мы можем поехать 
куда угодно, проводить время у реки или озера на свежей зеленой траве, плавать в 
теплой воде, или подняться в горы, или играть в различные игры.

Я расскажу самый запоминающийся момент за прошедшие летние каникулы. 
В начале июля мне представился шанс стать участником летней школы «Dnies-
ter-2012», которая проводилась на берегу реки Днестр на территории летнего лагеря 
в с. Сахарна. Программа была очень насыщена и интересна, она включала в себя: 
лекции, туристические походы по красивейшим местам , разнообразные спортивные 
и развлекательные конкурсы.

Одним увлекательным заданием было выявление проблем реки Днестр, все 
участники летней школы поделились на небольшие группы и активно работали над 
созданием проектов по решению данных проблем. Я принимал участие в создании 
проекта на тему: «Запрет на строительство новых ГЭС на реке Днестр». Для начала 
мы изучали общие понятия, положительные и отрицательные особенности ГЭС. 
В процессе изучения мы выяснили что отрицательных особенностей ГЭС больше 
положительных следовательно постройка новых ГЭС будет приносить вред реке 
Днестр.

Вследствие проделанной работы мы вывели две основные цели:
1) Проинформировать максимальное количество населення о вреде 

строительства новых ГЭС.
2) Предложить альтернативную возможность замены ГЭС на зкологически 

безопасное получение злектрознергии.
Для достижения зтих целей мы предлагали провести следующие действия:
I. Информирование населення.
1) Проведение акций с помощью раздачи листовок.
2) Проведение внеклассных мероприятий в учебных заведеннях.
3) Массовые творческие мероприятия имеющие отношение к запрету 

строительства новых ГЭС.
II. Для нахождения безопасного и рентабельного способа получения 

злектрознергии нужно: 
1) Провести координационную встречу с вовлеченными зкспертами и 

консультантами.
2) Предложить внести поправку в законодательство о запрете постройки новых 

ГЭС.
К концу летней школы была проведена конференция, на которой со всей 

строгостью и ответственностью мы защищали наш проект. Решение о том, какой 
проект более реалистичен, актуален и проработан лучше остальных, принимал 
весь преподавательский состав летней школы, а также:

- исполнительньїй директор Eco-Tiras: Илья Тромбицкий
- координатор Eco-Tiras: Татьяна Синяева
- председатель НПО «ФАТИМА»: Кейта Абдрамане
После рассмотрения всех проектов, жюри приняло решения что самым 

реалистичным и актуальним проектом был наш на тему: «Запрет на строительство 
новых ГЭС на реке Днестр».

Эх...Как быстро летит время. Жаль, что нельзя воссоздать те моменты, те 
ощущения, которые ты пережил во время каникул. Но остается верить, что 
следующее лето будет такое же незабываемое!

Номінація «Стаття»
ІІ місце (вікова категорія 17 – 21 років)
Ротарь Юрій, 16р. “Запрет на строительство новых ГЭС”
м.Бендери, Молдова

робимо висновки, що й самі люди негативно впливають на екологічний стан рік, 
забруднюючи їх.

Не раз, гуляючи берегом Дністра, я помічала жахливу картину, яка розкриває  
людське ставлення до природи, що характеризується жорстокістю та байдужістю: 
берег закиданий бляшанками та поліетиленовими пакетами й іншим сміттям - 
все це свідчить про високий рівень забрудненості. А що буде далі? Можливо, 
через нашу недбалість майбутні покоління  уже не побачать цієї могутньої артерії 
життя, що сьогодні ще милує наше око та радує нашу душу.  

     Існує легенда, за якою на місці ріки був невеликий струмок, уздовж якого 
жили люди. Вони вели свій календар, позначаючи дні на прибережному піску. 
Але одного разу струмок розлився й затопив береги. Коли зранку вода зійшла, 
вийшли люди на берег, а їхніх позначок на піску нема.

— Хто дні стер? — бідкались люди, і самі відповідали:
— Та хто?! Струмок дні стер.
     Тож давайте ми не будемо  разом з вами «стирати» майбутні щасливі 

дні. Дні, коли гуляючи берегом нашого чистого Дністра, ми будемо чути щасливі 
усмішки наших дітей, рідних та друзів.

Номінація «Стаття»
І місце (вікова категорія 17 – 21 років)

Медвідь Інна, 17 р. «Краса Дністра велична і незрівнянна» 
м.Могилів-Подільський, Вінницька обл.



До речі, теплий клімат у каньйоні відрізняє цю місцевість від інших територій 
Західної України. Адже стіни каньйону затримують сонячне тепло, через що влітку 
дощів у нас майже не буває,а навесні все тут розцвітає на 2-3 тижні швидше, ніж в 
інших частинах області.

Унікальне видовище являють собою невеликі водоспади «дівочі сльози». 
У нашій родині є добра традиція: кожного року на другий день Великодня іти до 
струмка, що біля водоспаду, щоб напитися та вмитися джерельною водою. Скельні 
ж нашарування на Дністрі, так звані «стінки» (може, від цього й пішла назва мого 
села Стінка) - пам’ятки природи, подібних до яких у світі практично немає.

Страшно навіть подумати, що через наше недбальство, безвідповідальність 
ця краса може зникнути, а від річки залишиться тільки назва або струмок з якого 
вона почалася.

Настав час кардинально переглянути свої стосунки з природою. Наші далекі 
предки жили з нею в мирі і злагоді обожнювали її і боялися. А ще - берегли. Ми 
повинні бути дбайливими господарями у храмі матінки-Природи.

Номінація «Твір, оповідання»
І місце (вікова категорія 11 – 16 років)

Дзівульська Наталія, 13 р. «Барви Дністра»
с.Стінка Бучацький р-н, Тернопільська обл.

БАРВи ДНІСТРА

Найбільшу насолоду та радість, найпалкішу любов до рідного краю, до життя 
викликає спілкування з природою. Вона чарувала й чарує людину. Шепіт голубої 
води, зелених дібров, спів дзвінкоголосних пташок, запах і розмаїття квітів - усе це 
ні з чим незрівнянна краса рідної землі.

У кожного з нас є дорогий серцю куточок: зелена левада, гай із суничними 
галявинами, широке поле, де так легко й солодко дихати. А для мене - це річка. 
Я завжди з нетерпінням чекаю літа, канікул, а ще, щоб татко приїхав з роботи і 
ми цілою родиною поїдемо на Дністер. Яке це щастя годинами бовтатися у воді, 
слухати писк мами, яка здригається від того, що ми, діти, хлюпаємо на неї холодною 
водою (чомусь їй вона здається холодною), дивитись на тата і старшого брата, як 
добре вони тримаються на воді й мені за них не страшно.

У нас є улюблена місцина, де ми завжди відпочиваємо, милуємося краєвидами 
Дністра, дивуємося дивам природи...

Свій величний шлях ця річка розпочинає на північних схилах Українських 
Карпат. Але справжнє диво утворює ця водна артерія, коли минаючи Львівщину та 
Івано-Франківщину, досягає мого рідного Тернопілля.

Саме тут починається мальовничиний 250-кілометровий Дністровський 
каньйон - найбільший в Україні й один з найбільших в Європі. В давнину його 
називали Кам’янеччиною й недаремно. Утворений каньйон шляхом вимивання 
гірських порід з Подільської піднесеності. Північні схили каньйону густо порізані 
ущелинами, якими стікають до Дністра його ліві притоки: Золота Липа, Коропець, 
Стрипа, Джурин, Серет, Збруч та десятки великих та маленьких струмочків.

Ми всі захоплюємося природою Альп і Кавказу, Карпат і Криму й прагнемо 
будь-що колись побувати там. Але не всі знають, що Дністровська долина з її 
краєвидами має свою неповторну красу. Деякі місця на Дністрі такі гарні, що самі 
просяться на полотно чи плівку, й з нетерпінням чекають і талановитого пейзажиста, 
й фотомайстра.

Дністер тече тут, утворюючи багато фантастичних звивів - меандрів. Дослідники 
називають каньйон ілюстрованим підручником геології. Круті гористі або зарослі 
лісом береги другої за величиною річки України нагадують земну поверхню в 
розрізі. На території каньйону близько сотні природних та історичних визначних 
пам’яток світового значення.

У навколишніх селах зустрічаються на Дністрі травертинові скелі. В давні 
часи вони часто ставали захистом від ворогів, тут оселялися ченці,а інколи і в них 
будувалися храми.

Одна з найцікавіших травертинових скель є у моєму рідному селі Стінка. 
Зацікавленість нею викликана не тільки мальовничістю місцини та невеличким 
водоспадом, але й тим, що у ній знаходився ранньохристиянський скельний храм. 
Розташована скеля серед грабового лісу у нижній частині крутого лівого берега р. 

Дністра ( навпроти с. Делева Івано-Франківської області). Вхід до печерного храму 
- біля підошви скелі у невеликому гроті. У стелі грота є отвір завширшки близько 

1,5 метра, через який можна потрапити на другий ярус, де знаходився 
ранньохристиянський храм, вирубаний у травертиновій скелі. Він має 

форму трапеції. У центрі східної стіни розміщена вівтарна частина у 
вигляді ніші. На стінах храму збереглися знаки й написи, зокрема 

хрести різної конфігурації, геометричні фігури.



Хай живе довкола все, живе зеленіє,
Де за степом золотим вода Дністер мріє».
Такої  пісні ми ніколи ще не чули. Кожне слово було сповнене таємничості, 

якоїсь незнаної сили. А далі тиша… Нам вже здавалося, що от-от побачимо і Лісу, 
і Непу, і русалку, всіх-всіх. Але дід Юхим продовжив:

«Прийшли тоді очікувані гості на раду. Природа багато чого пояснила 
волхвам,розповіла про причини повені та  майбутнє. І про козаків, і про світові 
війни, про стрімкий розвиток науки і технічного прогресу, про голод, про 
катастрофи і біди в житті людей, про покоління, яке нищитиме все живе. Три дні 
і дві ночі слухали люди мавок та русалку, багато сперечалися, але згоди врешті-
решт дійшли. Коли Матінка-Земля виснажиться, прийде знову Велика вода, вона 
знищить, зруйнує все, що порушує природну гармонію,  врятуються лише люди з 
чистим серцем і душею. На тому і розійшлися. 

Довго ще тоді говорили про ту таємну раду, складали багато пісень, легенд, 
переказів. Збувалися всі пророцтва Природи. Один народ змінював інший. Люди 
переживали багато горя та нещастя. Жорстока війна змінювалась голодом і 
навпаки. Ось нарешті запанував мир. Україна стала незалежною. Але в гонитві 
за  кращим життям  люди забули про природу.

І тоді знову пройшов рокіт небом, здригнулася земля і вийшли з берегів усі 
ріки планети. Наш Дністер теж очищував землю… Багато загинуло народів, була 
знищена техніка, машини, заводи... Врятуватись вдалось небагатьом - це буди 
люди дійсно з чистим серцем. Вода спокійно проминула маленьких дітей, старців 
та справжніх захисників природи. Сили природи дали друге життя не тільки 
природі, але людству теж. Тепер ми живемо на березі героїчної ріки. Дністер 
відновив свою велич і красу. Повернулися птахи, відродилися рідкісні рослини 
й риби. Органічний світ збагачується кожного року. Не знаю, діти, як там у інших 
людей, а у нас дійсно чарівне містечко. Бережіть нашу річку, доглядайте її, не 
забруднюйте воду, степи, ліси, живіть у гармонії з природою».Дід підвівся і пішов 
до оселі. А ми ще довго сиділи, намагались зрозуміти його науку. Я, Марійка і 
Сашко поклялись, що завжди будемо цінувати те, що маємо. Вирішили постійно 
прибирали сміття вздовж берегів, занесене вітром, посадити на схилах багато 
дерев, щоб бурхлива річка ставала прекраснішою з кожним днем.  Дністер – це 
наше життя, частина кожного з нас. Тож давайте берегти його і цінувати, любити 
всім серцем!Друзі, бережіть нашу річку, не будьте байдужими!!!

Бережіть природу навкруги,
Ви догляньте й річку, й береги,
Цінуйте щиро всі скарби землі,
Природа з радістю віддячить вам тоді.

Номінація «Твір, оповідання»
І місце (вікова категорія 11 – 16 років)

Ільєва Уляна, 15 р. «В майбутнє через минуле»
м.Могилів-Подільський, Вінницька обл.

В МАйБУТНЄ чеРеЗ МиНУЛе

ХХVІІІ століття… А технічного прогресу як і не було. Лише поодинокі 
мальовничі села України чарують своєю античністю, культурою, героїзмом. 
Люди носять вишукані речі, розшиті вибагливими візерунками та узорами в 
національному стилі, звучать чарівні українські пісні, панує цілковита гармонія з 
природою. Мати часто каже, що нам, на щастя, вдалося відродити багатовікову 
культури з її національним колоритом, самобутніми звичаями та традиціями. 

Якогось літнього вечора я з друзями, Сашком і Марійкою, сиділи біля вогнища 
на березі Дністра і чекали діда Юхима, який от-от повернеться з риболовлі. Дідусь 
повільно ступав стежиною, що тягнулась над крутим берегом ріки. Навкруги 
чулось радісне цвіркотіння горобців, тихі пісні солов’їв. Інколи було чути плескіт у 
воді, то вже качки полювали вечерю. 

Дідусь був доброю людиною, знав багато історій, часто розповідав нам 
про той дивний «прогрес». Ми тихенько слухали, ловлячи кожне його слово. 
Але найбільше зачаровували нас стародавні легенди про античні племена, 
войовничих кіммерійців, скіфів, древлян, про Київську Русь, про епоху козацтва. 
Ми тоді уявляли себе відважними слов’янами, які заснували Київ, або відважними 
козаками, що воювали проти татар.

 Юхим Іванович підійшов, уважно подивився на нас, присів біля вогню і почав 
розповідати:

«…Подивіться на цю чудову ріку, буйні степи та ліси. Все це  вдалося нам 
відродити впродовж двох століть. Я вже розповідав, яке нещастя тоді спіткало 
природу. Люди знищували серце нашої планети. Дністер був брудним, мілким, 
все менше тварин знаходили притулок на берегах і у водоймі, рослини гинули від 
спеки і брудної води, переповненої хімічними сполуками та відходами. Так довго 
тривати не могло…

Ще в далекому 1164 році у Галичі сталася велика повінь. Вода зносила 
оселі, руйнувала церкви, виривала з корінням дерева. Від сильного дощу «в один 
день і в ніч із Дністра несподівано пішла велика вода на оболонь і дійшла аж до 
Бикового болота, і потопила більше трьохсот чоловік, що пішли були з сіллю із 
Удеча (цебто Жидачева). І багатьох людей знімали з дерев, і вози, що їх вода 
була повикидала, а багато інших потопилося. І хліб у них був сильно дорогий на 
ту зиму». Люди відчували, що то була Божа кара. Всі молилися, просили сил, 
прощення за гріхи. Здавалось, що усьому настав кінець. Ніхто тоді не знав, що на 
Вкраїні  ще залишилия волхви, нащадки могутніх чарівників. Після хрещення Русі 
вони пішли в ліси, де знайшли захист і притулок. Одне покоління змінювало інше, 
а знання передавалися з уст в уста. Ось тепер вони і зібралися на раду. Говорили 
про Велику воду, незнану біду та наслідки. Килина – молода дівчина-волхвиня 
запропонувала викликати сили природи. Коли всі дали згоду – розпочали 
магічний ритуал…»

Тут дід поглянув якось сумно-сумно і завів тихим старечим голосом:
«Цвіте, буяє все навколо, цвіте, зеленіє,

А за степом золотим, вода Дністер мріє.
Хай прийде до мас тепер матінка Природа

І візьме своїх сестер, дітей бога Рода:
Лісу – мавку лісову, Непу – мавку степу,

Ще й Надію – водяну, русалку й лелеку.



КОЛьОРОВий СОН

На березі Дністра я відпочивала разом зі своїми батьками. Сюди ми 
приїхали, щоб допомогти мені стати на ноги з інвалідного візка після важкої 
травми. На душі було дуже сумно. Я нічого не помічала навкруги. Здавалося, 
що моє життя от-от закінчується. Як батьки не намагалися мене розрадити, 
проте у них це не виходило.

Надворі почало смеркати. Я задрімала на березі. І ось мені приснився 
сон, що ніби Дністер став живим і промовляє тихим лагідним голосом. Він 
розповів мені, що я маю боротися за своє життя, а також, що я обов’язково 
стану на ноги. Сон цей був кольоровим, тому я чітко побачила себе на воді 
і пішла своїми ногами. Спочатку мої кроки були дуже важкими, а потім стали 
впевненішими, легшими.Я була дуже рада, що така могутня ріка звернула 
увагу на таку піщинку як я.

Коли я прокинулась, то зрозуміла, що життя триває.Пройшло вже 2 роки 
з того часу. Моя мрія здійснилася. Я стала здоровою. Все це сталося завдяки 
зустрічі з Дністром. На пам’ять про цю зустріч я склала вірш:

Мені приснився сон чудовий,
Немов на кручах я Дністра.
Відпочиваю від утоми,
І п’ю з живого джерела.

Вода мені додала сили,
І вмить бадьора стала я.
Обняли хвилі мої ноги,
І я взжовж берега пішла.

Номінація «Твір, оповідання»
ІІІ місце (вікова категорія 11 – 16 років)

Дмитрак Марта, 14 р. «Кольоровий сон»
с.Вороняки, Золочівський р-н, Львівська обл.

ЛеСНАя СКАЗКА

Люди, животные, природа и камни, будто грани одного самоцвета, отражают 
луч жизни и посылают свой маленький огонечек в пространство. Каждый человек 
смотрит на жизнь вокруг сквозь свое восприятие и любовь, поэтому, когда любви 
мало, вселенная видна в мрачных цветах грусти.

Для меня поле, лес, луг, горы, овраги - это все черты духа планеты. В поле 
я чувствую простор и понимаю, что дорога человека с первых минут жизни так 
же широка и перед ним так же все открыто. В лесу я смотрю вверх и думаю, что 
солнечные лучи светят так же, как добро на земле, всех согревая, просто иногда 
их закрывают тяжелые ветви деревьев, но и они не могут без них обойтись. С 
Карпатских гор стекает Днестр. Неся в своих водах историю времен, он рождает 
жизнь, что останется в будущих легендах. Когда смотришь на Днестр с высоты 
холма - видишь его величие и красоту... Вот ты идешь все вверх и вверх, вокруг 
видны только кусты, ветки деревьев и от камня к камню поднимаешься по крутому 
склону. Не видно цели и ты бредешь с желанием вернуться вниз, где было 
спокойно. Но вот, когда становится невыносимо тоскливо последние несколько 
шагов и... вершина холма. Необьяснимое чувство перекрывает все остальные. Ты 
находишься во всем, что видишь, кажется, что мир стал намного больше, будто ты 
всю жизнь просидел в маленькой невзрачной ракушке на берегу огромной реки и 
теперь, освободившись от стен, хочется подняться еще выше, к звездам. Далеко 
впереди виднеется Днестр, и каждая его волна несет маленькую искорку, издалека 
они похожи на млечньїй путь. Вся эта картина переносит мысли во времена 
прекрасных зльфов и гномов, печальных русалок.... Будто ты вошел в мир, где не 
нужно даже тянуться, чтобы достичь прекрасного, ты уже в нем. Мысли, которые 
были до этого каплями дождя, быстрыми, отдельными и холодными, теперь 
слились в одно русло и, подобно водам Днестра, медленно текут, нужно только 
слушать смотреть по сторонам. Вот рядом со мной из ниток тумана соткана 
паутинка, а один конец не привязан: зльф испугался людей и, обернувшись 
бабочкой, летает вокруг нас, ждет, когда мы уйдем, чтобы закончить работу. Мой 
взгляд падает на среднего размера валун. Пройдет человек мимо такого камня, 
даже не подозревая, что это на самом деле дверь в подземные лабиринты гномов. 
Корыстного человека туннель запутает, по ложному следу пустит, а со светлой 
чистой душой сам в нужное место отправит. Молчаливый народ гномы, в окружении 
камней они, подобно им, замыкаются себе и внешне даже немного каменеют, но и 
эти мастера не лишены чувства прекрасного, и в лунную ночь гномы приходят на 
берег реки и смотрят на русалок, ныряющих в мелкие волны.

Человек едет на природу, чтобы отдохнуть в тишине и полюбоваться на 
красоту, но, прожив долгое время в городе среди домов из мертвого кирпича, 
оказавшись в мире солнечного света и зелени, не ощущает кипящей жизни вокруг 
себя, не знает, что рядом бьются тысячи маленьких сердечек. Днестр молчаливо 
хранит мудрость веков и забытые фрагменты истории, без которых прошлое 
выглядит недокрашенной картиной.

А люди....Одни плывут по течению с закрытыми глазами, без тревог и печалей, 
без чувств, а другим мало тусклого однообразия, они рвутся вверх, их бросает на 
камни, но это только делает их легче и они бегут по волнам.

Номінація «Твір, оповідання»
ІІ місце (вікова категорія 11 – 16 років)

Грушецкая Светлана, 16р. “Лесная сказка”
м.Страшени, Молдова



Номінація «Фоторобота»
І місце (вікова категорія 14 – 16 років)

чебан Анна, 16р. “Огни Днестровской ГЭС”
Кишинів, Молдова,

Номінація «Фоторобота»
ІІ місце (вікова категорія 14 – 16 років)
Гергіль Олег, 16р. “Тече вода” 
м.Самбір, Львівська обл.

Номінація «Фоторобота»
І місце (вікова категорія 14 – 16 років)
Луців Роман, 15 р. «Завітайте до нас на Дністер, де світанки п’янкі, 
барвінкові, і веселки з дністрових кичер признаються йому у любові»  
м.Заліщики , Тернопільська обл.

Номінація «Фоторобота»
І місце (вікова категорія 14 – 16 років)

Орлова Олена, 16 р.
Одеська обл.



Номінація «Фоторобота»
ІІІ місце (вікова категорія 14 – 16 років)

Підгребя Михайло 14 р. “У стремені Дністра”
м.Заліщики,Тернопільська обл.

Номінація «Фоторобота»
ІІІ місце (вікова категорія 14 – 16 років)
Пузяк Мар’яна, “Калина на Дністрі” 
м.Самбір, Львівська обл.

Номінація «Фоторобота»
ІІ місце (вікова категорія 14 – 16 років)

Васько Ірина, 14р. “Паромна переправа по р.Дністер”
с.Трибухівці, Бучацький р-н, Тернопільська обл.

Номінація «Фоторобота»
ІІ місце (вікова категорія 14 – 16 років)
Брігідін Надія, 16р “Приветствие”
Молдова



Номінація «Фоторобота»
І місце (вікова категорія 17 – 21 років)

Ротарь Юрій, 16р. “Какое чудо природы!”
м.Бендери, ПМР

Номінація «Фоторобота»
І місце (вікова категорія 17 – 21 років)
Кіріца Лідія, 18 р. “Плыви, лодочка, плыви...”
м. Кишинів, Молдова

Номінація «Фоторобота»
ІІІ місце (вікова категорія 14 – 16 років)
Колот Анна, 14 р. “Дубоссарская ГЭС” 
м. Кишинів, Молдова

Номінація «Фоторобота»
І місце (вікова категорія 17 – 21 років)
Міхна Наталія, 17 р. “Перед грозой.”

Молдова



Номінація «Фоторобота»
ІІІ місце (вікова категорія 17 – 21 років)

Бобак Марія, 21 р. ”Гірський Дністер”
с.Ралівка, Самбірський р-н, Львівська обл.

Номінація «Фоторобота»
ІІІ місце (вікова категорія 17 – 21 років)
чебан Дарья, 19 р. 
“Лебеди на озере в Стороженецком районе черновицкой обл.”
Кишинів, Молдова

Номінація «Фоторобота»
ІІ місце (вікова категорія 17 – 21 років)
чебан Дарья, 19 р. “Вид на Дністер”
Кишинів, Молдова

Номінація «Фоторобота»
ІІ місце (вікова категорія 17 – 21 років)

Буймистру Сергей, 19 р. “Подарилий.”
Кишинів,  Молдова



Номінація «Фоторобота»
ІІ місце (вікова категорія більше 21 років)

Балахніна Наталія
м.Одеса

Номінація «Фоторобота»
ІІ місце (вікова категорія більше 21 років)
Мірчук Галина, 23 р. “Різдвяна казка”
м.Самбір, Львівська обл.

Номінація «Фоторобота»
І місце (вікова категорія більше 21 років)
Кіскіна Анна, 23 р. «Жива природа»
м.Одеса

Номінація «Фоторобота»
І місце (вікова категорія більше 21 років)

Кучанська Ірина, 21р. «Осяяні щастям» 
м.Одеса



ПеРеЛІК РОБІТ У НОМІНАцІї «СЛАйД-ШОУ»

І місце - Григоришина Сабіна, Григоришин Михайло  
 «Одне з чудес природи України»                  
 м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.

ІІ місце - Салецький Андрій  «Бакота» 
 Гораївська ЗОШ  Хмельницька обл..

ІІІ місце - Калинич Марія  «Барви Дністра»  
 Заліщицький р-н, Тернопільська обл.

ІІІ місце - Милосердний Іван   «Екологія Дністра» 
 Овідіопольський р-н, Одеська обл.

ІІІ місце - Беоглу Павел, Чебан Анна, Гришкова Полина    
 «День рождения Днестра»  м. Кишинів, Молдова  

ПеРеЛІК РОБІТ У НОМІНАцІї «ЗАХОДи З 
ОЗДОРОВЛеННя ВОДНиХ РеСУРСІВ»

І місце - Юрченко Марина  «Збережемо Дністер»  
  смт. Стара Ушиця, Хмельницька обл.       

ІІ місце - Гуменюк Дойна  «Вода – это жизнь»   
 м. Кишинів, Молдова      

ІІІ місце - Гарасівка Наталія  
 «Збережемо друзі, річки дивосвіт»   
 смт. Козова, Тернопільська обл.         

Номінація «Фоторобота»
ІІІ місце (вікова категорія більше 21 років)
Гамаюн Артем, 19 р. «царевна Днестра» 
м.Одеса (ОДЕКУ)

Номінація «Фоторобота»
ІІІ місце (вікова категорія більше 21 років)

Котельнікова Юлія, 23 р. «Спокій»
м.Одеса (ОДЕКУ)



ПеРеЛІК КОНКУРСНОї КОМІСІї БАСейНОВОГО КОНКУРСУ 
«БАРВи ДНІСТРА»

1. Крута Н. С. – заступник начальника Львівського обласного 
управління водних ресурсів  

2. Свідерко І. Б. – провідний інженер відділу водних ресурсів 
Львівського обласного управління водних ресурсів

3. Дідич І. Б. – провідний інженер відділу водних ресурсів Львівського 
обласного управління водних ресурсів

4. Жовтянський О. М. – головний гідролог служби техногенно-
екологічної безпеки Львівського обласного управління водних 
ресурсів

5. Бабенко М. І. – художник,  викладач творчої дитячої майстерні 
«Соняшник».

6. Юрцунь В. М. – художник, ТзОВ «Центр реклами»
7. Кошіль М. І. – методист Львівського обласного дитячого еколого-

натуралістичного центру.
8. Кричевська Д. А. –  доцент кафедри конструктивної географії та 

картографії географічного факультету  Львівського національного 
університету ім. Івана Франка

9. Ботнарь С. В. – вчитель біології І дидактичного ступеня ліцею 
«Світоч» (м. Кишенів), кандидат сільськогосподарських наук, 
керівник екологічного клубу «Nature» при РДЮЦ  «Gutta-club», 
координатор конкурсу «Барви Дністра» від Республіки Молдова

10. Міченко Л. О. – координатор Чорноморського жіночого клубу 
«МАМА-86 Одеса»  


