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Дорогие друзья!
В 2017 году конкурс «Акварели Днестра» проходил с 22 марта по 22 

сентября. Этот конкурс направлен на привлечение учащейся и студенческой 
молодежи, а также широкого круга общественности к мерам по сохранению, 
восстановлению и рациональному использованию водных ресурсов. 
Организаторами конкурса выступили: Львовское областное управление 
водных ресурсов, Международная экологическая ассоциация защитников 
реки «Eco-TIRAS», Черноморский женский клуб/МАМА-86-Одесса, Львовская 
областная организация общества мелиораторов и водохозяйственников 
Украины, Центр демократического развития молодежи «Синергия» и 
Молодежный экологический центр им. В.И.Вернадского.

Благодаря сотрудничеству государственных и общественных 
организаций Молдовы (включая Приднестровье) и Украины в 2017 
году в конкурсе приняли участие более 700 участников. Призерами в 
представленных номинациях стали 81 конкурсант. Учитывая большое 
количество представленных работ, конкурсной комиссией было принято 
решение отметить работы еще 69 участников. 

Ежегодно конкурс подтверждает свою актуальность и необходимость 
экологического просвещения среди молодежи и воспитания уважительного 
отношения к рациональному использованию и восстановлению водных 
ресурсов. Организаторы надеются на то, что с каждым последующим годом 
к этому благородному делу будет присоединяться все больше и больше 
желающих сохранить наш прекрасный бассейн Днестра для будущих 
поколений.

С уважением,
председатель оргкомитета конкурса «Акварели Днестра»

Крутая Н.С.
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Дорогі друзі!
В 2017 році конкурс «Барви Дністра» тривав з 22 березня по 22 вересня. 

Цей конкурс спрямований на залучення учнівської та студентської молоді 
та громадськості до заходів, спрямованих на збереження, відновлення 
та раціональне використання водних ресурсів. Організаторами конкурсу 
виступили: Львівське обласне управління водних ресурсів, Міжнародна 
екологічна асоціація захисників річки «Eco-TIRAS», Чорноморський 
жіночий клуб/МАМА-86-Одеса, Львівська обласна організація товариства 
меліораторів та водогосподарників України, Центр демократичного розвитку 
молоді «Синергія» та Молодіжний екологічний центр ім. В.І. Вернадського;.

Завдяки співпраці державних і громадських організацій Молдови 
(включно із Придністров’єм) та України, в 2017 році в конкурсі взяли участь 
більше 700 учасників. Призерами в представлених номінаціях стали 81 
конкурсант. Зважаючи на велику кількість представлених робіт, конкурсною 
комісією було прийняте рішення відзначити роботи ще 69 учасників. 

Щороку конкурс підтверджує свою актуальність та необхідність у 
подальшій потребі поширення серед молоді екологічної освіти, шани до 
дбайливого використання та відтворення водних ресурсів. Організатори 
мають надію на те, що з кожним наступним роком до цієї благородної справи 
буде приєднуватися все більше і більше охочих зберегти наш прекрасний 
басейн Дністра для майбутніх поколінь.

З повагою,
голова оргкомітету конкурсу «Барви Дністра»

Крута Н.С.
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Номінація «Малюнок»
І місце (вікова категорія до 10 років)

Школьник Софія, 7 років, «На Дністровських берегах»
м. Одеса

Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія до 10 років)
Коханевич Софія, 10 років, «Квітковий Дністер» 
м. Львів
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Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія до 10 років)
Кургуз Ганна, 8 років, «Вденька лимані»
смт. Лиманське, Роздільнянський р-н, Одеська обл.

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

Сидор Софія, 10 років, «Відпочинок на Дністрі»
м. Львів
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Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія до 10 років)

Караштефан Амелія, 8 років, «Вечір на Дністрі»
м. Одеса

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова 

категорія до 10 років)
Долганова 

Мілєна, 9 років, 
«Прислухайтесь… 

Риби також 
співають!»

м. Одеса
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Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія до 10 років)

Бучинська Ліза, 8 років, «Дністер у квітах»
м. Одеса

Номінація «Малюнок»
І місце (вікова категорія 
11-16 років)
Корольова Марія, 
13 років, «Чарівний світ 
комах»
смт. Лиманське, 
Роздільнянський р-н, 
Одеська обл.



7

Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова 

категорія 11-16 років)
Лунга Анастасія, 14 

років, «Дністер – 
прикраса міста»

м. Могилів-Подільський, 
Вінницька обл.

Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія 11-16 років)
Мамедова Саміра, 12 років, «Відпочинок на Дністрі»
м. Подільськ, Одеська обл.
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Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 11-16 років)
Мельник Устина, 13 років, «На Дністрі»
м. Львів

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

Котенко Олена, 11 років, «Відпочинок на березі»
м. Одеса
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Номінація 
«Малюнок»

ІІІ місце (вікова 
категорія 11-16 років)

Косонога Андрій, 
14 років, «Риболов»

м. Львів

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 11-16 років)
Турченко Карина, 15 років, «На межі з реальністю»
м. Білгород-Дністровський, Одеська обл.
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Номинация «Рисунок»
І место (возрастная категория 17-21 год)
Репецкая Мария, 18 лет, «Крепость»
г. Кишинев, Молдова

Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія 17-21 рік)

Люшина Оксана, 19 років, «Джуринський водоспад»
м. Кременець, Тернопільська обл.
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Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія 17-21 рік)

Трофімова Карина, 17 років, «Ранок в лісі»
смт. Затока, Білгород-Дністровський р-н, Одеська обл.

Номинация «Рисунок»
ІІІ место 

(возрастная категория 
17-21 год)

Рыбас Екатерина, 18 лет, 
«Просторы Днестра»

г. Кишинев, Молдова
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Номинация «Рисунок»
ІІІ место (возрастная категория 17-21 год)
Юрова Екатерина, 18 лет, «Река Днестр»
г. Кишинев, Молдова

Номінація «Вироби з природних та ужиткових предметів»
І місце

Лутчин Ангеліна, 13 років, «Місячна ніч на Дністрі»
с. Мала Горожанна, Миколаївський р-н, Львівська обл.
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Номинация «Изделия из природных и прикладных предметов»
ІІ место

Владинова Алина, 15 лет, «На Днестровском лимане»
г. Кишинев, Молдова

Номінація «Вироби з природних та ужиткових предметів»
ІІІ місце
Ужела Марія, 14 років, «Забута краса Дністра»
с. Верин, Миколаївський р-н, Львівська обл.
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Номінація 
«Еко-агітаційні плакати»
І місце
Ягольницька Ольга, 
14 років, «Вже час 
природі послужити, бо 
без води не можна жити»
м. Могилів-Подільський, 
Вінницька обл.

Номинация «Эко-агитационные плакаты»
ІІ место

Гуцан Денис, 17 лет, «Одумайтесь»
г. Кишинев, Молдова
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Номинация «Эко-агитационные плакаты»
ІІІ место

Диордиева Грета, 13 лет, «Мы против!»
г. Кишинев, Молдова

Номінація «Фоторобота, пейзажі Дністра»
І місце (вікова категорія до 16 років)
Головченко Назар, 8 років, «Вечірні зорі Дністра»
м. Чернівці
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Номінація «Фоторобота, пейзажі Дністра»
ІІ місце (вікова категорія до 16 років)
Вербич Діана, 14 років, «Захід сонця»
м. Чернівці

Номинация «Фоторабота, пейзажи Днестра»
ІІ место (возрастная категория до 16 лет)

Шадрин Никита, 9 лет, «Лето на Днестре»
г. Рыбница, Молдова (Приднестровье)
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Номінація «Фоторобота, пейзажі Дністра»
ІІІ місце (вікова категорія до 16 років)

Стамберський Павло, 10 років, «Перед грозою»
м. Самбір, Львівська обл.

Номінація «Фоторобота, пейзажі Дністра»
ІІІ місце (вікова категорія до 16 років)
Лоза Вікторія, 12 років, «Зимовий Дністер»
м. Чернівці
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Номинация «Фоторабота, пейзажи Днестра»
ІІІ место (возрастная категория до 16 лет)
Бурага Вячеслав, 14 лет, «Днестр летом и зимой»
г. Кишинев, Молдова

Номінація «Фоторобота, рослинний та тваринний світ Дністра»
І місце (вікова категорія до 16 років)

Ліщинська Тетяна, 16 років, «Одинокий журавель»
с.Торопова, Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл.
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Номинация «Фоторабота, животный та растительный мир Днестра»
ІІІ место (возрастная категория до 16 лет)

Покидко Никита, 15 лет, «Привет из леса»
г. Кишинев, Молдова

Номінація «Фоторобота, рослинний та тваринний світ Дністра»
ІІІ місце (вікова категорія до 16 років)
Бур’янський Ілля, 12 років, «Метелик»
с. Молодіжне, Овідіопольський р-н, Одеська обл.
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Номінація «Фоторобота, людина і Дністер»
І місце (вікова категорія до 16 років)
Бану Анна, 16 років, «Вечір над Дністром»
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.

Номінація «Фоторобота, людина і Дністер»
ІІ місце (вікова категорія до 16 років)

Чика Таїсія, 16 років, «Погляд у майбутнє»
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.



21

Номінація «Фоторобота, людина і Дністер»
ІІІ місце (вікова категорія до 16 років)

Шпічка Марія, 8 років, «Онука рибалки»
с. Маяки, Біляївський р-н, Одеська обл.

Номинация «Фоторабота, пейзажи Днестра»
І место (возрастная категория 17-21 год)
Гайдукевич Лидия, 18 лет, «Величие природы»
г. Рыбница, Молдова (Приднестровье)



22

Номинация «Фоторабота, пейзажи Днестра»
ІІ место (возрастная категория 17-21 год)
Сандульский Сергей, 20 лет, «Родные края»
г. Рыбница, Молдова (Приднестровье)

Номінація «Фоторобота, пейзажі Дністра»
ІІ місце (вікова категорія 17-21 рік)

Костюк Віктор, 17 років, «Дотик неба»
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.
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Номінація «Фоторобота, 
пейзажі Дністра»

ІІІ місце 
(вікова категорія 17-21 рік)

Кирилюк Вікторія, 17 років, 
«Кращий пейзаж»

м. Могилів-Подільський, 
Вінницька обл.

Номинация «Фоторабота, пейзажи Днестра»
ІІІ место (возрастная категория 17-21 год)
Репецкая Мария, 18 лет, «Тишина»
г. Кишинев, Молдова
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Номінація «Фоторобота, рослинний та тваринний світ Дністра»
І місце (вікова категорія 17-21 рік)
Параконна Любов, 17 років, «Тваринний світ»
с. Садки, Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл.

Номінація «Фоторобота, рослинний та тваринний світ Дністра»
ІІ місце (вікова категорія 17-21 рік)

Ратушняк Констянтин, 17 років, «Тваринний світ»
с. Бандишівка, Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл.
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Номинация «Фоторабота, 
животный та растительный мир 

Днестра»
ІІІ место (возрастная категория 

17-21 год)
Чала Арина, 18 лет, 

«Днестровская царевна»
г. Кишинев, Молдова

Номінація «Фоторобота, 
людина і Дністер»
І місце (вікова категорія 
17-21 рік)
Юсипець Юлія, 17 років, 
«Українка»
с. Лядова, 
Могилів-Подільський р-н, 
Вінницька обл.
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Номінація «Фоторобота»
І місце (вікова категорія більше 21 року)
Кордонська Альона, 36 років, «Купальська ніч на Дністрі»
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.

Номинация «Фоторабота»
ІІ место (возрасстная 
категория больше 21 года)
Попель Светлана, 
47 лет, «Цветет водяной 
ирис»
г. Дубоссары, Молдова 
(Приднестровье)
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Номинация «Фоторабота»
ІІ место (возрасстная категория больше 21 года)

Лощакова Ольга, 27 лет, «Днестр... Седой и величавый»
г. Рыбница, Молдова (Приднестровье)

Номінація «Фоторобота»
І місце (вікова категорія 

більше 21 року)
Кучерява Галина, 

27 років, «Тепло 
вечірніх променів»

м. Самбір, Львівська обл.
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Номинация «Фоторабота»
ІІ место (возрасстная категория больше 21 года)
Владимирова Лариса, 40 лет, «Лодки»
г. Дубоссары, Молдова (Приднестровье)
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Перечень победителей в номинации 
«Мероприятия по оздоровлению водных ресурсов»

Перелік переможців в номінації 
«Заходи з оздоровлення водних ресурсів»

І місце - Чорна Олена, 16 років, «Дослідження стану притоки річки Золота Липа та 
причина зміни водної екосистеми під впливом діяльності людини», 
м. Бережани, Тернопільська обл.

ІІ місце - Мурин Лариса, 46 років, «Збережи де стоїш, де живеш», 
м. Яворів, Львівська обл.

Перечень победителей в номинации «слайд-фильм 
(презентация)»

Перелік переможців в номінації «слайд-фільм 
(презентація)»

І місце - Мурин Анастасія, 14 років, «Заповідними ландшафтами 
природоохоронного Розточчя і витоків річки Верещиця, притоки ріки 
Дністер», м. Яворів, Львівська обл.

ІІ місце - Попівняк Володимир, 13 років, «Дністер «Бистра вода»», м. Яворів, 
Львівська обл.

ІІІ місце - Левчук Оксана, 15 років, «Барви Дністра», с. Гораївка, Кам’янець-
Подільський р-н, Хмельницька обл.

ІІІ место - Бахчиванжи Александр, 12 лет, Дерли Корина, 13 лет, «Путешествие по 
реке Ботна», с. Константиновка, Каушанский р-н, Молдова

Перечень победителей в номинации «видеофильм»
Перелік переможців в номінації «відеофільм»

І місце - Залевская Валерия, 16 років, «Любовь к Днестру», 
г. Дубоссары, Молдова (Приднестровье)

ІІ место - Щетинина Елена, 17 лет, «Давайте сохраним», г. Кишинев, Молдова

ІІІ место - Нестеров Андрей, 18 лет, Козлов Евгений, 18 лет, Апопий Марчел, 
18 лет, «Информация о Днестре», г. Кишинев, Молдова
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Збережемо красу Дністра!
Дністер, як чудово звучить ця назва. Басейн Дністра (8,7% від площі України) 

охоплює малі річки східних схилів Українських Карпат і річки південно-західної 
частини Подільської височини.

Але через варварське відношення людини до природи, в тому числі і до 
водних ресурсів, дедалі гостро стає питання: а що ж буде в майбутньому? Люди не 
задумуються над цим питанням до тих пір, поки вже вкрай стане погано. Не потрібно 
до цього допускати. Дана тема мене надзвичайно зацікавила, а тому я вирішив 
більш детально її вивчити та запропонувати свої шляхи виходу з екологічної кризи.

Протягом тривалого часу країна розвивалась на основі екстенсивного підходу до 
використання власного природоресурсного потенціалу, що й відбилось на показниках 
використання водних ресурсів у всіх сферах господарювання. Структурна криза в 
перехідний період позначилась і на зменшенні забору і використанні водних ресурсів 
в басейні Дністра. Через людську ненаситність, щороку збільшується відсоток 
використання водних ресурсів від загального забору води в Україні, відповідно 
об’єм використання свіжої води в басейні Дністра зменшується. Основними 
компонентами дністровського водогосподарського комплексу є водопостачання 
населених пунктів, промисловості, сільськогосподарського виробництва, зрошення 
земель та обводнення посушливих районів, гідроенергетика, водний транспорт, 
рибне господарство і рекреація.

Аналізуючи господарську структуру водокористування в басейні Дністра слід 
наголосити на чітких тенденціях і закономірностях у використанні водних ресурсів 
на різні потреби. На мою думку, до екологічної катастрофи в даному регіоні 
призводять ряд чинників. Наведу декілька прикладів.

Порушення нормативів якості води досягло рівнів, які свідчать про наявні 
тенденції деградації водних екосистем, зниження продуктивності водойм. Значна 
частина населення Дністровського басейну використовує для своїх життєвих 
потреб недоброякісну воду, що загрожує їх здоров’ю.

Найбільшими забруднювачами басейну Дністра являються промислові 
підприємства та об’єкти житлово-комунального господарства. Особливо 
забруднюються водні об’єкти басейну солями амонію, нафтопродуктами, важкими 
металами.

Основними причинами забруднення поверхневих вод Дністровського басейну є: 

- скиди неочищених та недостатньо очищених комунально-побутових і 
промислових стічних вод безпосередньо у водні об’єкти та через систему міської 
каналізації;
- надходження до водних об’єктів забруднюючих речовин з поверхневим стоком 
води з забудованих територій та сільгоспугідь;
- ерозія ґрунтів на водозабірній площі.

Нераціональне використання води у всіх сферах людської діяльності призвело 
до значних наслідків в даному регіоні, паводки і повені набули катастрофічного 
характеру, що призводить до значних пошкоджень та руйнування гідротехнічних 
споруд.

Також ще можна додати проблеми, які потребують термінового розв’язання:
- стала тенденція до значного забруднення водних об’єктів внаслідок 
неупорядкованого відведення стічних вод від населених пунктів, господарських 
об’єктів і сільськогосподарських угідь;
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- використання відсталих технологій сільськогосподарського виробництва, 
низької ефективності комунальних очисних споруд, що призводять до забруднення 
води органічними та біогенними речовинами;
- погіршення якості питної води внаслідок, незадовільного екологічного стану 
джерел питного водопостачання;
- недосконалість економічного механізму водокористування і реалізації 
водоохоронних заходів;
- недостатня ефективність існуючої системи управління охороною та 
використанням водних ресурсів внаслідок недосконалості нормативно - правової 
бази і організаційної структури управління;
- відсутність автоматизованої постійно діючої системи моніторингу екологічного 
стану водних ресурсів басейну Дністра, якості питної води і стічних вод у 
системах водопостачання і водовідведення населених пунктів і господарських 
об’єктів. Екологічне оздоровлення річкових басейнів повинно бути одним із 
найважливіших пріоритетів державної водної політики, основною метою якої має 
бути відновлення і забезпечення сталого функціонування річкових екосистем, 
якісного водопостачання, екологічно безпечних умов життєдіяльності населення і 
господарської діяльності та захисту водних ресурсів від забруднення й виснаження.

Ось лише невеличкий перелік екологічних проблем регіону. І от я прочитавши 
умови конкурсу, сів і подумав, може мені долучитися до великої справи збереження 
Дністра. Обдумати та запропонувати план дій виходу з даної екологічної ситуації у 
відповідні органи управління водними ресурсами. Я розумію, що самому це дуже 
важко реалізувати. Спробую знайти однодумців та спрямувати свої сили у вірне 
русло.

На даний час вже багато заходів планують та проводять з метою досягнення 
доброї якості води, забезпечення раціонального і безпечного водокористування 
як фактора стійкого розвитку регіону в межах території нашої держави із 
урахуванням транскордонних аспектів, збереження біологічного різноманіття і 
стійкого екологічного стану у басейні. Складають угоди про співробітництво у 
галузі використання і охорони водних ресурсів басейну річки Дністер між містами: 
Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Вінниця, Одеса. Дія 
даної Угоди розповсюджується на водні ресурси і водні екосистеми річки Дністер 
на території України, включаючи поверхневі і пов’язані з ними підземні води. Я 
цілком погоджуюсь із цими заходами.

Ще від себе додам:

- заборонити будувати гідроелектростанції;
- припинити забруднення стічними та побутовими відходами;
- не будувати промислові об’єкти, які забруднюють усі ланки біосфери;
- будувати очисні споруди;
- здійснювати обмін інформацією екологічного, гідрологічного, метеорологічного 
та водогосподарського характеру;
- координувати зусилля щодо залучення міжнародної технічної та економічної 
допомоги;
- запроваджувати новітні технології та прогресивні ідеї у життя;
- доцільно сприяти розробці і впровадженню моделі басейнового управління 
водними ресурсами річки Дністер;
- розробляти і виконувати програми екологічного оздоровлення басейну і 
покращення якості води, посилити співробітництво в управлінні водними ресурсами 
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між державними органами та органами місцевого самоврядування у областях 
басейну, водокористувачами та громадськими організаціями;
- співпрацювати із відповідними установами та організаціями Республіки Молдова, 
адже їхня територія частково охоплена басейном річки Дністер. Адже басейн річки 
Дністер займає південно-західну частину України і східну частину Молдови.

Підсумовуючи вище сказане, хочу зазначити, люди це найжорстокіше створіння 
на планеті Земля. Але цю жорстокість можна припинити. Це залежить від кожного 
з нас. Отож, люди схаменіться, не нищіть, не руйнуйте своєї власної домівки! 
Давайте спільними зусиллями збережемо нашу перлину - чарівний Дністер, 
його казкові краєвиди, багатий рослинний та тваринний світ! Живіть в гармонії з 
природою!

Номінація «Науково-популярна стаття» 
І місце (вікова категорія до 16 років) 
Пирза Олег, 15 років 
м. Тернопіль
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Акварели Днестра
Днестр – самая большая река, затрагивающая территорию Республики 

Молдова. Её беспокойные воды, берущие свое начало в Украинских Карпатах, 
занимают примерно 660 квадратных километров на плодородной земле нашего 
края. Берега, как правило, пологие на низменностях и крутые у более быстрых 
течений. Собственно, об этом я и хочу рассказать в своей работе. Несмотря на то, 
то сейчас средняя глубина реки относительно небольшая и составляет около 8,5 
метров (если не считать 40-метровых подводных ям), раньше поверхность воды 
поднималась до отметки 15-19. Засухи, экологические проблемы, связанные с 
человеческим фактором, а также воздействия стихий не прошли для нее даром. 
Уровень понизился, оставив на местах бывшей бурной деятельности свои следы 
– острые скалистые обрывы. Важную роль в этом так же играют ливни, которые 
способствуют временному поднятию уровня воды в реке, а также содействуют 
оползням и обвалам.

Скалы, которые веками влекут людей своей неприступностью, когда-то были 
домом ля монахов, которые годами выдалбливали кельи в стенах, полностью 
посвящая себя служению Богу. Теперь же эти дома стали монастырями, являясь 
весьма популярным туристическим местом, они так же сохраняют в себе 
«святость», утерянную в стенах городских церквей. 

Люди веры нашли себе место на скалах, не потеснив прежних обитателей 
этих мест. Здесь, на этих блеклых склонах, встречаютсяразличные насекомые, 
рептилии и птицы. Их необычная среда обитания привела к необычным 
приспособлениям выживания, так в окраске насекомых обычно преобладают 
блеклые, пустынные тона; у части насекомых, наоборот, хитиновая поверхность 
тела блестящая, серебристая, способствующая отражению солнечных лучей. Для 
жуков характерны яркая расцветка и округлость надкрылий, образующих как бы 
свод над брюшком; воздушная прослойка под сводом надкрылий предохраняет 
жука от перегрева. Насекомые часто прогрызают себе небольшие норки в 
скальной породе, таким образом они укрываются от дождя и, в случае опасности 
прячутся и просто размножаются. 

Птицы, предпочитающие вить гнезда на скалах, так же имеют определенную 
окраску. Как правило, это песочные оттенки с темными вкраплениями. Ярких птиц 
на скалах не встретить, слишком видный цвет – отличная приманка для хищников. 
Гнезда они вьют на выступах. На скалах легко найти и убежище от дождя, и место 
для солнечных ванн.

К рептилиям, обитающим на скалах, мы относим скальных ящериц. Это 
небольшие ящерицы с длиной тела 50—85 мм и хвостом, примерно вдвое более 
длинным. Тело обычно уплощенное, голова заостренной формы и у большинства 
видов сплюснута в вертикальной плоскости, что позволяет ящерицам прятаться в 
узких щелях между камнями и в скалах. У скальных ящериц сравнительно длинные 
ноги с особыми мозолями на внутренних поверхностях лап и острыми когтями, 
благодаря которым они быстро передвигаются по вертикальным шершавым 
поверхностям скал и камней. Окраска скальных ящериц варьируется от различных 
оттенков зеленого до песочного.

Каждое существо находит себе прекрасное и неповторимое место ОБИТАНИЯ. 
Скалы вдоль Днестра живописны и красивы неброским изяществом, издавна 
влекущим людей, ищущих убежища, красоты или спокойствия. Вместе с тем 
они являются уникальной средой, дающей дом множеству биологических видов. 
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Вкупе, это дает повод считать их уникальным явлением, требующем защиты и 
ответственного отношения со стороны человека. Все, что было до нас, должно 
остаться и после нас, а захватывающие виды и разнообразие русла Днестра 
должны сохраниться в максимально первозданном виде нашим потомкам. 
Впечатления записаны после личного посещения скальных массивов у сел 
Моловата и Наславча.

Номинация «Научно-популярная статья»  
ІІ место (возрастная категория до 16 лет) 
Шанина Дарья, 16 лет 
г. Кишинев, Молдова
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Днестр – река нашей жизни.
Днестр-Тирас (греч.), Дженестр (итал.), Турла (тур.). – 1352 км, самая большая 

река моего родного края. В нижнем течении в Днестр впадают Реут, Бык, Ботна, 
Турунчук через Белое озеро.

Дельта Днестра является местом гнездования большого количества птиц. 
На ее территории произрастает большое количество редких видов растений. 
Низовья Днестра, в частности, район слияния Днестра с Турунчуком занесены в 
международный список Рамсарской конвенции о защите водно-болотных угодий.

С незапамятных времен Днестр служил оживленным водным путем для 
вывоза товаров, производимых в Молдове. Еще Геродот упоминает о реке Тирас 
и о находившейся в его устьях колонии Тира (совр. Белгород-Днестровский), 
снабжавшей местными продуктами древнюю Грецию.

Позднее, в 12 веке, на Днестре усиливается торговое влияние генуэзцев. Они 
учреждают на реке ряд факторий, для защиты которых устраивают крепости в 
Бендерах (Тигина), в Сороках (древний Ольхион), Хотине и Белгороде, останки 
которых сохранились до настоящего времени. Генуэзцы сплавляли грузы по 
Днестру на галерах грузоподъемностью 12 тонн.

Только с присоединением в 1791 году по Яссокому договору области между 
Южным Буром и Днестром к России, начинает снова возрождаться оптовая 
торговля и судоходство по Днестру, и к 20 веку достигает широкого размаха.

В 1887 году обществом пароходства и торговли в Бендерах было построено 
судно с низкой посадкой для плавания по Днестру «Днестровка».

В 1990 г. по Днестру регулярные рейсы совершали два парохода по линии 
Бендеры – Тирасполь – Аккерман. В период до 1917 г. по реке курсировали 
пароходы, перевозившие пассажиров и грузы. 

С 1918 по 1940 гг. Днестр служил демаркационной линией между Румынией и 
СССР и строго охранялся. В этот период навигация по Днестру была прекращена 
и возобновилась только после 1940 года. 

Во время Великой Отечественной войны Днестр стал ареной сражений между 
немецко-фашистскими захватчиками и Советской армией (Ясско-Кишиневская 
операция).

В 1954 г. возле Дубоссар была построена не имеющая шлюзов плотина 
гидроэлектростанциии и возникло Дубоссарское водохранилище. В связи с этим 
регулярное судоходство стало возможным лишь в двух изолированных участках: 
от Сорок до Дубоссарской ГЭС и от ГЭС до устья. 

В 40-70-е гг. велась добыча со дна реки песчано-гравийной смеси для нужд 
строительства. В конце 1980-х гг. экологи пришли к выводу, что дальнейшая 
добыча может нанести ущерб Днестру, и юридически она была прекращена. Но 
на деле совсем нет. И сейчас можно увидеть, как к Днестру подъезжают грузовики, 
заполняющиеся гравием и песком. И нет управы на этих «браконьеров». 

В 2000 году прекратилась за невозможностью прохождения навигация по 
Днестру. 

С каждым годом Днестр, протекающий по территории Молдовы и Украины, 
мелеет, и если государствами не будут предприняты срочные меры, то скоро река 
исчезнет совсем.

Некогда являвшаяся оживленным водным путем, река умирает. Причин 
тому множество. Среди основных экологи называют большое количество 
дамб, расположенных на Днестре, зарегулированность стока реки, загрязнение 
воды и снижение способности Днестра к самоочищению, потерю естественных 
нерестилищ рыб, добычу песка и гравия.
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Сегодня в Украине уровень воды в реке ниже подпорного, что вызвано 
устойчивым потеплением климата и соответственно, снижением уровня осадков 
в Карпатах, где берет начало Днестр.

Водохранилища полностью преградили сток песка и гравия, поэтому в больших 
количествах у нас песок не прибывает. Мы на сегодняшний день имеем устойчивое 
понижение водоносных горизонтов. Поэтому мы ограничиваем хозяйственную 
деятельность в плане бурения скважин, чтобы не потерять водоносный горизонт.

Чем опасно пересыхание Днестра?
Первое, что пострадает – это флора и фауна реки. Когда уровень реки 

поднимается, вода растекается по долинам и там образуются водно- болотные 
угодья, где нерестится рыба, амфибии и моллюски. В последнее издание Красной 
книги Молдовы включено 208 видов растений и грибов и 219 видов животных, 
что гораздо больше, чем в предыдущих версиях. Значительная часть Красной 
книги состоит из видов днестровской рыбы и растений, произрастающих в водно-
болотных угодьях. Отсутствие воды приведет к их полному исчезновению.

Пока же река все еще способна к самоочищению, и качество воды в ней 
соответствует нормам. Однако понижение уровня Днестра может существенно 
повлиять на эти показатели. 

В этом плане вызывает тревогу и тот факт, что построенные еще в прошлом 
столетии очистные сооружения в большинстве своем нуждаются в серьезной 
модернизации. 

Но радует тот факт, что Молдова и Украина ратифицировали договор о 
совместной охране Днестра. Значит, будущее у нашей реки есть!

Номинация «Научно-популярная статья»  
ІІІ место (возрастная категория до 16 лет) 
Рыбаку Антон, 11 лет 
г. Кишинев, Молдова



37

Днестр или ГЭС? Выбор за нами!
Человек, запомни навсегда!
Символ жизни на Земле – вода!
Реки называют голубыми артериями Земли. Экологи отмечают, что лишь 21 

из 177 крупнейших рек мира имеет свободный выход к морю. Остальные водные 
артерии планеты застроены дамбами и другими искусственными сооружениями. 
Человеческая жадность в последние десятилетия все ближе и ближе пододвигает 
к опасной черте самый важный из земных ресурсов – воду. К сожалению, этот 
список может пополнить и Днестр – самая крупная и удивительно красивая река 
Молдовы. Благодаря далеко не разумной деятельности человека эта водная 
артерия страны переживает тяжелые для нее, а, скорее всего, трагические 
времена. Днестр – трансграничная река. Большая, чистая, богатая рыбой река 
испокон веков привлекала к себе на поселение людей. Были ли в ней изменения? 
Конечно, были. Но еще малозаметные, не волнующие людей, живущих по ее 
берегам.

Первый, наиболее серьезный и ощутимый удар по экологии реки был 
осуществлен в середине ХХ века. В 1958 году на Днестре была запущена первая 
Дубоссарская ГЭС. С введением в эксплуатацию Дубоссарской ГЭС произошло 
зарегулирование стока реки на нижней ее части. Начались малозаметные, но 
необратимые экологические процессы на этом участке Днестра. Очень скоро это 
сказалось на рыбных запасах нижнего Днестра. Постепенно, но достаточно скоро, 
исчезли полупроходные рыбы, которые не могли попасть на свои нерестилища из-
за плотины на реке. Не стало белуги, резко сократилась численность осетровых, 
судака, дунайской сельди, других ценных видов рыб. Усилились оползневые 
процессы берегов реки, которым способствовала добыча песчано-гравийной 
смеси всасывающими земснарядами. Такая добыча приводила к разрушению дна, 
уничтожению нерестилищ со всеми вытекающими из этого последствиями.

Второй удар по Днестру был нанесен в конце ХХ века. В 1986 году в Ново-
днестровске была запущена в действие вторая ГЭС. В селе Наславча Окницкого 
района Молдовы была построена подпорная плотина, из которой сделали еще 
одну ГЭС с четырьмя энергетическими блоками. Строители учли опыт предыдущих 
объектов. На новых ГЭС использовали сброс воды с нижнего бьефа и прямоток. В 
результате холодная и сильно осветленная вода привела к быстрому зарастанию 
Днестра высшей водной растительностью, а в излучинах и болотной, что стало 
тревожным сигналом заболачивания реки. По сути, весь средний Днестр, превратился 
в огромное озеро с постепенно замедляющимся течением от Наславчи до Дубоссар.  
Появились новые, способные размножаться в холодной воде малоценные виды 
рыб: елец, плотва. 

Завершающим ударом по жизни Днестра может стать третья 
гидроаккумулирующая электростанция между Новоднестровским и Наславчей. 
На территории Украины рассматривается проект построения ещё шесть ГЭС. Если 
такой проект будет реализован, наша страна рискует превратиться в пустыню, а 
жители остаться без главного источника питьевой воды, так как Днестр покрывает 
потребности на 70%. Самым значительным экологическим событием в бассейне 
реки Днестр за последние десятилетия, несомненно, является катастрофическое 
разрушение уникальной природной экосистемы дельты Днестрa.

Как исправить ситуацию?
Во-первых, нужно прекратить вырубку лесов в бассейне Днестра, там, где 

формируется сток Днестра. Ведь леса аккумулируют влагу и затем постепенно 
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выдают ее в реку, поэтому в водных артериях и не происходит обмеления в жаркое 
время года.

Во-вторых, для того, чтобы изменить ситуацию, необходимо, по примеру 
Европы, часть полей и садов перевести в разряд территорий для закладки лесов.

В-третьих, запретить строительство новых ГЭС на Днестре и 
гидроаккумулирующих станций на притоках. Если не будет поступать вода с 
притоков, нарушится режим реки, что влечет за собой изменение фауны поймы.

В-четвертых, запретить добычу песка и гравия в русле реки. Это также 
изменяет водный режим реки и нарушает целостность экосистемы реки.

В-пятых, соблюдать все международные правила по использованию 
трансграничных рек; вести мониторинг по охране и использованию воды Днестра.

Сегодня свыше миллиарда человек не имеют доступа к безопасной питьевой 
воде, 850 миллионов голодают из-за нехватки воды для полива. Более 2 миллионов 
человек в год (в основном дети) умирают от болезней, связанных с загрязнением 
питьевой воды. Мир вступил в эпоху войн за ресурсы, самым важным из которых 
становится вода. Треть из насчитывающихся в мире 263 трансграничных водных 
бассейнов принадлежат более чем двум странам, а 19 – более чем пяти. Многие 
страны Африки, Южной Америки и Ближнего Востока почти полностью зависят от 
«чужой» воды. За последние 50 лет отмечены 507 «водных» конфликтов, 21 раз 
дело доходило до военных действий

Помочь реке – наша обязанность, наш долг перед будущими поколениями. 
Сегодня эта задача становится общенациональной и межнациональной, 
общегосударственной и межгосударственной. 

Пусть на земле не умирают реки, 
Пусть стороной обходит их беда,
Пусть чистой остается в них на веки
Студеная и вкусная вода.
Пусть никогда не зарастает тиной
Тот берег, на котором я стою. 

Номинация «Научно-популярная статья»  
І место (возрастная категория больше 17 лет) 
Чала Арина, 17 лет 
г. Кишинев, Молдова
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Проблемы экологии Днестра
Днестр является одной из важнейших рек нашего региона с точки зрения 

геополитики. Но Молдове эта река дорога, в первую очередь, из-за снабжения 
водой и сохранения экологии. Еще в начале прошлого века по Днестру ходили 
баржи, сплавлялся лес, а рыба ловилась размером с взрослого мужчину. Все это 
со временем стало исчезать, конечно же не просто так. На данный момент Днестр 
постепенно высыхает, уменьшаясь в размере. Несмотря на недавние наводнения, 
которые происходили несколько лет назад, река все равно постепенно умирает. 
Именно поэтому эту проблему нужно решать, пока есть возможность и время.

Большую часть своей жизни я проводил вблизи Днестра, с раннего детства я 
купался в нем и ловил рыбу. Еще 10 лет назад Днестр для меня был огромным 
непреодолимым водоемом, но уже сегодня я могу переплыть его поперек, 
поскольку его ширина в определенных местах не превышает 100-200 метров. Что 
касается рыбалки, действительно, буквально лет 8 назад рыба в Днестре ловилась 
настолько разнообразная, что порой приходилось брать справочник рыбака и 
выискивать данную разновидность. Я помню тот год, когда из-за наводнения в 
Днестр заплыло несколько видов рыбы из Черного Моря, таких больших бычков, 
которых можно было спутать с молодым сомом, в Днестре я раньше не видел. 
Но уже сегодня, кроме определенных 5-6 видов рыбы, ничего разнообразного 
не ловится. Практически невозможно поймать красноперку или окуня, которые 
раньше попадались на крючок довольно часто. Исходя из этой ситуации, которую 
я наблюдаю лично, можно смело сказать, что Днестр постепенно погибает. В 
некоторых местах он настолько обмельчал, что приходя на рыбалку, можно 
увидеть косу посреди реки, на которую можно смело встать и рыбачить. Конечно, 
уменьшение численности рыбы в Днестре спровоцировано не только тем, что 
Днестр обмельчал, но и деятельностью браконьеров. Это также одна из проблем, 
над которой стоит задуматься и попытаться решить ее.

Проблемы с дном водоема также встречаются. На дне Днестра можно найти 
различные отходы и мусор, которые также увеличивают риск вымирания водоема. 
Например, в прошлом году за крючок моей удочки зацепилась большая куча мусора; 
вытащив ее с реки, я обнаружил в ней пластиковые бутылки, пакеты, железо. 
Основываясь на данной информации, можно сделать вывод, что спасение реки 
все-таки возможно, и мы в состоянии ей помочь. В первую очередь, то, что доступно 
каждому из нас – это не загрязнять реку самостоятельно. Не использовать сетки при 
ловле рыбы, не использовать динамит и электро-удочки. Не выбрасывать мусор 
в реку, не сливать отходы от производства и пресекать все вышеперечисленное, 
если есть такая возможность. Это лишь то немногое, что может сделать каждый 
из нас, чтобы хотя бы не ухудшать состояние реки. Что касается улучшения ее 
состояния, возможен сбор добровольных групп, которые займутся очисткой берегов 
Днестра, поскольку на берегу зачастую можно увидеть груды мусора (в том числе 
и пластика), который также со временем может быть смыт дождем в реку. Также 
высадка деревьев, в тех местах реки, где встречаются обрывы, как пример можно 
взять Старые Дубоссары. Корни деревьев поддерживают обрывы и не дают им 
обваливаться, тем самым заваливая некоторые участки реки грудами земли.

В заключении хочется заметить, что это лишь те немногие пункты, которые 
способны воплотить в реальность все, кто прочтут это эссе. Нам стоит задуматься 
о состоянии Днестра, поскольку, как человек, который наблюдал и наблюдает 
процесс вымирания Днестра своими глазами, я хочу сказать, что это действительно 
ужасное зрелище, и нам стоит остановить это.

Номинация «Научно-популярная статья»  
ІІ место (возрастная категория больше 17 лет) 
Апопий Марчел, 18 лет 
г. Кишинев, Молдова
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Річка мого дитинства
Анотація: в статті відображено історичні події біля річки Золота Липа та 

сучасний екологічний стан.
«Несе свої барвисті води Золота Липа, до красеня Дністра». Проживаючи на 

Тернопільщині, я маю змогу спостерігати за цією дивовижною річкою - Золотою 
Липою, що протікає на Бережанщині. Вона є лівою притокою Дністра і має довжину 
85км. Починається ріка на південному Заході від міста Золочева, Львівської області 
двома потічками – Золотою Липою Дунайською та Золотою Липою Подолянською, 
які біля села Гиновичі, що на Бережанщині, зливаються воєдино. У верхів’ї вона 
тече в широкій, місцями заболоченій, долині з високими схилами, а між селами 
Завалів і Задарів, де Липа перетинає Подільський вал, її долина стає вузькою та 
звивистою.

Чому ж назвали річку саме Золотою Липою? А тому що була вода її така 
чиста, і смачна ніби настояна на липовому цвіті, через те й назвали Липою. А 
Золотою стала називатись ще за часів, коли у Бережанах жили Пани Синявські. 
Вони заклали тут палац, що й донині ще стоїть на березі річки. Дуже були скупі ті 
пани. Все їхнє багатство осідало золотом у замкових льохах. Але, як кажуть, до 
часу збанок воду носить. Так сталося і з панським золотом. Одного року навесні 
налетіли на місто татари. Люди повтікали у ліси, а пани недовго замок боронили, 
ворота відчинили. Пан Синявський відкупився золотом. Люди розповідали, що 
татари цілий день ті гроші рахували і мішки на віз складали. Пограбували замок і 
подалися додому. Як виїхали вони із палацу до лісу, напали на них опришки. Яких 
порізали, а які повтікали. А татарський мурза возом намагався втекти: коли виїхав 
на місток через Липу, міст і обвалився, бо його підрізали опришки. Панські гроші 
потонули у річці. Ще довгі роки то тут, то там виловлювали люди з річки золото. Від 
того і річку назвали Золотою.

Для кращого захисту замку Золоту Липу розділили на два рукави – таким чином 
він опинився на своєрідному острові.

Ще кілька десятиліть тому річка була повноводною. Під час повені широко 
розливалася по лугах та заплавах. Уздовж річки люди будували млини. Так, у 
моєму рідному селі Саранчуки був млин, який обслуговував людей із навколишніх 
сіл. На жаль, після проведення меліорації річка втратила свій первісний вигляд. 
Русло поросло кущами верболозу та забруднилося побутовими відходами.

У наш час набуває актуальності екологічна проблема. Це пов’язано з тим, що 
люди вирішили стати господарями природи, почали її підкоряти собі. Внаслідок 
роботи виробництв забруднилися ріки. Не стала винятком і річка Ценівка, яка 
впадає у Золоту Липу. В своїх водах вона несе промислові та побутові відходи 
консервного заводу села Жовнівка. Саме через ці стоки річки перетворюються на 
каламутні, наповнені отрутою, хворобливі канави, що погано пахнуть.

Важлива особливість р. Золота Липа у її ставках, яких ще в середині XIX ст. 
нараховувалося 39 одиниць. Лише в безпосередніх околицях Бережан було їх два. 
А до наших днів зберігся тільки один (другий, на так званих Адамівських луках, 
осушено в сер. XIX ст.).

Цей великий та живописний став омиває північну околицю Бережан. Його 
походження губиться в геологічному минулому Землі. Вперше історичні джерела 
згадують про нього в договорі від 23 грудня 1487 р., коли власниця навколишніх 
земель Анна Хухновська продала його міщанинові Петрові Тучці за 150 гривень. 
Її наступник Рафаїл Синявський 11 червня 1515 р. знову продає став – Яремі 
та Катерині Юхнам, отримавши за це 180 гривень і три флорина. Впродовж 
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ХУІ-ХУІ11 ст. він органічно вписується в природно-оборонну систему Бережанського 
замкового комплексу, залишаючись при цьому яскравим шедевром природи. 
Як згадує відомий французький мандрівник Ульріх фон Вер дум, що у 1671 р. 
перебував у нашому місті, Бережани знаходяться «поміж горбами над великим 
озером, через який довгий міст провадить до міста, збудованого частково в яру, 
частково на бокових пагорбках». Ще в першій третині XX ст. став займав площу 
25 квадратних кілометрів і його використовували для потреб активного відпочинку, 
зокрема як місце для різноманітних літніх і зимових видів спорту. Південний берег 
обмежувався якісною греблею, яка зміцнювалася шляхом насаджень тополь і лип.

Північний берег, більш плоский органічно поєднаний із річковою долиною. 
Ця частина ставу характеризувалася значною флористичною насиченістю. Її 
різноманіття притягувало великі популяції диких качок і гусей. Найбільша глибина 
ставу становила близько 8 м.; протягом століть він славився багатими запасами 
риби. Бережанський став використовувався для промислового розведення коропа, 
товстолобика, білого амура. Відповідно до технології вирощування цього виду риб 
нижче дамби ставу розміщена система водоймищ для відбору маточного матеріалу 
та проведення нересту, система водоймищ для вирощування цьогорічок.

До передачі в оренду впродовж попередніх років не проводилося повного 
спуску води з нагульного ставу... У наші дні він продовжує залишатися цінним 
природним об’єктом краю, придатним для активного відпочинку. На території ставу 
розташовано орнітологічний заказник «Кашталівка».

Золота Липа впадає у Дністер на схід від с. Золота Липа. Сьогодні вона 
несе свої води, забруднені комунальними та промисловими стоками. Головною 
причиною кризової ситуації може стати будівництво на Дністрі ГЕС, що значно 
погіршує, а в майбутньому може повністю знищити туристичний потенціал регіону. 
Саме тому річка, як і інші притоки Дністра, може осушитися і через кілька років 
може зникнути з лиця Землі... Однак ми не повинні цього допустити! Нам потрібно 
зберегти Золоту Липу та її красу, для майбутніх поколінь.

Номінація «Науково-популярна стаття» 
ІІІ місце (вікова категорія більше 17 років) 
Кулик Ірина, 17 років 
м. Кременець, Тернопільська обл.
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Кровоносна судина Дністра
Хлопець Андрійко живе у невеликому селі на Львівщині. Юнак дуже любить 

спостерігати за тихими та незбагненними водами Золотої Липи, яка спокійно і 
величаво несе їх до Дністра. Щоранку Андрійко бере до рук фотоапарат і до річки...

Був світлий сонячний ранок. Андрійко пішов до річки, що протікала майже 
під вікном його будинку. По дорозі він робив фотографії і думав про те що має 
багато часу, бо бабусі та дідуся немає вдома, тож хлопець вирішив трохи погуляти 
берегами, мабуть, малознаної для нього ріки. Він подався правим берегом річки.

Андрійко ішов тихими спокійними кроками, боявся злякати тихі води Золотої 
Липи. Побачив утоптану стежину. Куди ж вона приведе? А приводить вона до 
криниці. Чиста водичка якої ніби припрошує напитись. Звичайна криниця, але вода 
у ній незвичайна. Випив хлопчина її – і відчув, як по тілу розтеклася живлюща 
сила... Може, в цій криниці цілюща вода? Напевно, дідусь з бабусею знають. 
Обов’язково їх потрібно розпитати.

Трохи відпочивши, він пішов далі, задивляючись на прекрасні краєвиди... Та 
щось вдалині привернуло його увагу. Ще одна криничка напевно, теж із чистою 
водою. Хлопець швидко підбіг і побачив, що з неї не витікає вода, вона висохла. 
Андрійко дуже засмутився, сів на лавочку і задрімав. Сниться йому, що іде він біля 
міленької річки. До якої не витікає жодний потічок, зустрічаються криниці, але не у 
всіх є вода. Усі птахи шукають воду. Адже вода – це життя. І тут прилетіли гуси, які 
гелготіли, що хочуть більше доброї і чистої води, бо скоро їм прийдеться залишити 
цю місцевість. По другому березі пробігло лоша, щось шукаючи. За ним його мати. 
Через декілька хвилин вони поверталися вже тим берегом, де був хлопець.

- Що ви шукаєте?
- Ми хочемо води напитись, - відповіло лошатко.
- Але ж у річці ще є вода. Чому ви не п’єте?
- Це не та вода, яка була. Щось трапилось з нашою річкою. Ми пропадемо без 
води. Так не хочеться залишати своїх добрих господарів і переходити в інше 
місце. Але без води ми не зможемо, – з глибоким сумом промовила мати.
- Як же тяжко тут проживати. Що ж будуть робити діти? Вода ж потрібна всім. І 
пити її потрібно чистою.
І так хлопець зажурений іде дальше. Як же допомогти цим жителям. І приходить 

він до розлогої липи, з-під якої ледве видніється водичка. Роздивившись усе кругом, 
він зрозумів, що потрібно почистити джерело, з якого і витікає річка. Розкопати усі 
криниці, що уже без води. І тут він проснувся.

Андрійко вирішив повернутися додому і братися за роботу, шукати допомогу. 
Спершу він розпитав бабусю і дідуся про цілющу криницю.

- Так… Знаємо ми про цю криницю, хороша криниця, її вода є лікувальною, але 
як бачиш скоро і вона зникне... Води щоразу меншає...
- Потрібно рятувати її! Бо скоро річка висохне і не буде води. Що ж будуть 
пити птахи, люди? Пити ж потрібно чисту воду. Особливо там, де кінь п’є. Кінь 
поганої води не питиме ніколи.
- Ми з тобою погоджуємось.
- Я спробую почистити річку... Ви будете мені допомагати?
- Так. Звичайно. Та потрібно організувати людей села.
- Я знаю як це зробити.
Андрійко зателефонував на радіо, де виступив із зверненням до жителів села 

про долю річки. Виготовив плакат із закликом про порятунок для річки і цілющих 
джерел.
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І сталося чудо. Мешканці села почули голос маленького хлопця про порятунок 
річки. Вони зібралися усією громадою, почистили усі джерела, які були біля річки, 
розкопали витік, позбирали усе сміття, яке зустрічали на своєму шляху, навчаючи 
своїх дітей дбати про чистоту річки, про її життя.

Минали дні... Андрійко кожного дня ходив до річки. І ось одного разу він побачив, 
що води у річці і у криниці побільшало. Яка ж то радість наповнила його серце. Він 
врятував річку, він зумів.

Але якби хоч декілька людей планети Земля зробили те ж саме, річки були б 
повноводними… Захищайте річки! Це ж наші скарби!

Номінація «Твір прозою (оповідання)» 
І місце (вікова категорія до 16 років) 
Балич Мар’яна, 13 років 
с. Шпиколоси, Золочівський р-н, Львівська обл.
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Грустная песня речных волн
Как-то раз я поехала к бабушке в деревню. Мы с друзьями решили устроить 

пикник на берегу Днестра. Мы играли, болтали, веселились, а когда стемнело, 
ребята начали расходиться по домам, а я осталась наедине с рекой. Домой не 
хотелось. Я сидела и смотрела, как бегущая вода уносит за собой последние 
лучики солнца. Смеркалось. Вдруг, мне показалось, что речка что-то шепчет, и я 
подошла к самой кромке воды. В мелодичном убаюкивающем плеске речных волн 
я расслышала грустную историю. Днестр поведал мне о том, что раньше он был 
полноводен и чист, на его берегах буйно зеленели леса и цвели луга, а в глубинах 
водилось много рыбы. Но люди по-варварски отнеслись к его щедрым дарам: 
загрязнили воду отходами, вырубили леса, выловили рыбу. Днестр стал узким и 
грязным. Он просил людей опомниться и спасти его, а значит и себя самих. Ведь 
без чистой воды, густых лесов, прозрачного, свежего воздуха человек не может 
быть здоров, а значит и счастлив.

Я вернулась домой подавленная и расстроенная. Грустная история некогда 
могучей реки заставила меня задуматься о той ответственности, которая лежит 
на нас. Известный географ Лев Мечников писал: «Реки – это великие воспитатели 
человечества». Они, как и вся окружающая нас природа, мудры и терпеливы, 
щедры и кротки, за что заслуживают бережного и уважительного отношения к себе. 
И я сделаю всё, что в моих силах, чтобы песня речных волн была не грустной, а 
звонкой и радостной.

Номинация «Произведение прозой» 
І место (возрастная категория до 16 лет) 
Ермичева Софья, 12 лет 
г. Кишинев, Молдова
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Сказка – быль про нашу реку
Давным-давно среди лесов в горах родился маленький родничок. Он весело 

журчал и пускал пузыри. Надоело ему на одном месте сидеть, и отправился он 
в путь. Сначала робко маленьким ручейком, а потом становился всё больше, и 
превратился в большую и красивую реку Днестр. А на его берегах выросли сёла и 
города. А ещё на реке есть город Бендеры, куда в гости приезжают брат с сестрой 
отдыхать. Они очень любят купаться и бродить по воде, и бросать камешки в воду. 
Любят они ловить с дедом рыбку в Днестре. А ещё идут по Днестру судна с песком, 
для тех, кто строит дома. Но живут еще на реке злые волшебники, которые хотят 
перекрыть реку. И тогда, где будут купаться братик с сестрой? И где они будут 
ловить рыбку с дедушкой?

Номинация «Произведение прозой» 
ІІ место (возрастная категория до 16 лет) 
Бахчиванжи Валерия, 9 лет 
с. Константиновка, Каушанский р-н, Молдова
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Сказка о дружбе маленьких рек
Давным-давно у подножия Карпатских гор жил маленький ручеёк Днестр. 

Зимой он укрывался под снегом, летом журчал в тени деревьев. Каждый год 
снег в горах таял, вода стекала вниз, наполняя ручеёк чистой водой. Так год 
от года Днестр рос, превращаясь в большую реку. Однажды подумал: «А ведь 
я уже вырос и стал большим, значит могу сходить погулять». И отправилась в 
путь. Да только, заблудился в лесу, не зная окрестности долго он плутал по лесу, 
заполняя водой все ямки на своём пути. Вдруг слышит, где-то недалеко что-то 
шумит. Обрадовался Днестр, побежал быстрее, а навстречу ему выбегает другая 
речушка – Реут, которая тоже долго бродила по лесу. И решили они продолжить 
путь вместе, только теперь это были уже не две речушки, а одна большая. Потом 
к ним присоединились Мурафа, Реут, Бык, Ботна и многие другие большие и 
маленькие речки. Вместе им было весело, они никого не боялись, с лёгкостью 
преодолевали преграды, помогая друг другу, пока не дошли до Черного моря. Их 
дружба продолжается до сих пор, потому что вместе быть лучше!

Номинация «Произведение прозой»  
ІІ место (возрастная категория до 16 лет) 
Банова Виктория, 10 лет 
с. Константиновка, Каушанский р-н, Молдова



47

На варті рідного краю
Колись дуже давно, за часів чубатих козаків і прекрасних принцес, один могутній 

чарівник роздавав подарунки у своїх володіннях: кому – синє озерце, кому – Чорне 
море, а кому – і маленьку калюжу.

А для наших Маяк він, здається, вибрав особистий подарунок, це казкова 
річка. І яка ж вона чудова, річка Дністер! Це прикраса нашого села. Плакучі верби 
шелестять, коли чують щось новеньке, і передають очеретові вісті про те, що лине 
з відусюди. Птахи, яких дуже багато, щебечуть пісні з ранку до глибокої ночі. У річці 
водиться різноманітна риба: і коропи, і карасі, окуні, лини, соми – всіх видів і не 
перелічити.

А раки, які в Дністрі раки! Ні один відпочинок не обходиться без юшки на природі, 
це неповторний смак свіжого повітря, легкого запаху диму й спецій. Дністер – це 
радість для малечі: походи на рибалку та покупатися, просто торкнутися природи, 
усе це ніколи не набридне.

Усе крутиться навколо Дністра: і цікаві екскурсії, і мисливство, і рибалка.
Річка – це життя, казали старі люди, малі річки живлять великі річки і їх треба 

оберігати для добробуту, для краси, для майбутнього. Кожен повинен пам’ятати, 
що від нього залежить дуже багато, і внести частину своєї любові до природи для 
збереження нашої річки Дністер. Не будьте байдужими, починайте сьогодні!

Номінація «Твір прозою (оповідання)» 
ІІІ місце (вікова категорія до 16 років) 
Шеїн Валерія, 10 років 
с. Маяки, Біляївський р-н, Одеська обл.
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Сказка
Жили-были птички и рыбки на Днестре. На Днестре, конечно, были и другие 

животные, но птички и рыбки были самыми большими и красивыми, поэтому все их 
уважали. У птиц были мягкие разноцветные пёрышки, а у рыб – переливающаяся 
чешуя. Иногда реку загрязняли люди своим мусором и отходами, но птицы и рыбы 
не злились на них и всегда прощали. 

Однажды на Днестре случился переполох: люди пришли и стали строить 
дамбы! 

– Что за шум? Что происходит? – спросил маленький окунёк.
– Люди пришли строить дамбы на нашей реке. Если появятся дамбы, вода не 
сможет свободно течь по Днестру и нам не будет хватать воды! – объяснила 
окуньку пожилая мудрая плотва.
Сплетница-форель рассказала всем птицам, что за беда грозит днестровским 

рыбкам. Птицы переживали за своих друзей. 
– Мне это надоело! Давайте закидаем людей галькой! – разозлилась кряква. 
Аисты и горлицы, символы мира и уюта, смогли успокоить вспыльчивую уточку. 

Птицы и рыбы были слишком мирными и добрыми, чтобы прогнать людей с 
Днестра. Они уже хотели смириться со своей бедой, но тут из воды показалось 
что-то завораживающее.

– Я – маг Днестра, я – маг Днестра! Не злите, люди, вы меня! – послышался 
голос. Легендарный днестровский волшебник пришёл на помощь своим маленьким 
друзьям. Он был настолько могучим, великим и чудесным, что смог испугать 
людей, и они передумали строить злосчастные дамбы! А птицы, рыбы, рачки и 
паучки начали петь, танцевать, радоваться и благодарить мага за помощь. Угроза 
для жизни обитателей Днестра миновала, и все жили долго и счастливо.

Номинация «Произведение прозой» 
І место (возрастная категория больше 17 лет) 
Лешан Дарья, 17 лет 
п. Думбрава, Молдова
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Сказка о том, как Чел и его друзья – лесные обитатели, 
спасли свой Лес и свою Речку.

За городом вдоль леса протекала река. В начале она была маленькой 
Речушкой, но к тому времени, когда она добралась до края леса, она выросла 
в настоящую Реку. И, сделавшись взрослой, она перестала прыгать, скакать и 
вертеться, как в начале, а двигалась плавно и медленно. И стали звать эту реку 
ДНЕСТР. Но, все впадающие в эту Реку ручейки, носились по лесу взад-вперед, 
мелькали, то тут, то там – ведь им надо было так много увидеть и узнать. В этом 
они были похожи на нашу речку в детстве.

Все обитатели леса любили собираться у Реки, смотреть, как резвятся в чистой 
воде маленькие серебристые рыбки, и болтать о том - о сем.

Медвежонок Бим в хорошем настроении шел по лесу к направлению Реки 
и напевал песенку про лес, про речку, про солнышко. Его догнал маленький 
волчонок Фик. Сказал: «Если ты идешь к речке, то и я с тобой. А песенка мне 
очень понравилась. Ведь это самая настоящая песня про наш тихий лес, про нашу 
чистую речку».

По дороге они встретили еще своих друзей, и все вместе весело напевая, шли 
к своей любимой Реке. Подойдя к ней, зверята увидели...грязные пятна, плывущие 
по реке, клочья бумаги, всякий мусор.

«Ой, что это?» - воскликнул удивленный кабанчик Чок.
«Надо что-то делать. Пойдем к нашему другу Челу (так зверюшки ласково 

называли своего любимого друга-мальчика). Он всё знает и подскажет нам, что 
делать».

Речка загрустила. Она была рада помогать всем: и людям, и животным, и 
птицам, и бабочкам. Но отходы влияли на неё плохо. Вода в реке стала мутной: в 
ней больше невозможно было разглядеть радужных рыбок, да и сами рыбки куда-
то исчезли. Стали покидать берега речки и животные, птицы, которые боялись 
купаться в грязной воде, источающей тлетворный запах.

Но и лес стал другим. По дороге к Челу им повстречался очень расстроенный 
ослик Иа, который шел с вещами, понуро опустив голову. На вопрос друзей: «куда 
и почему?» он ответил так: «Куда – не знаю. А ухожу из нашего леса потому, что 
моего любимого чертополоха, которым я питаюсь, уже нет – я съел последний 
кустик. Придется искать новый лес».

Наконец-то зверята дошли до Чела, который был очень рад встрече со 
старыми друзьями. «А я только собирался к вам, друзья мои! На наше место у 
любимой Реки. А что это с вами? Почему вы такие грустные и встревоженные?» 
– сказал Чел.

И они все хором ответили: «Наша речка стала такой грязной, в лесу пропал 
последний чертополох, Чок искупался в реке и стал грязным. Это, очевидно 
сделали какие-то злые духи». «Нет-нет. Это не духи. Мне стыдно говорить, но это 
сделал человек» – ответил Чел, и продолжил: «На границе города и нашего леса, 
до самой Реки, построили новый химический завод. Он, конечно нужен людям, но 
этот завод через трубу прямо в реку сбрасывает вредные и грязные отходы – вот 
вам и грязь в чистой воде».

Вскоре в реке перестали купаться и люди. Они больше не плескались в её 
прохладных водах, не удили рыбу, а часто приезжали к ней, чтобы помыть свои 
автомобили. После этого на поверхности воды оставались странные круглые пятна, 
которые, как тонкая плёнка, покрывали реку, а в солнечных лучах переливались 
радугой.
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Река погибала. Она плакала, стонала, но люди не слышали и старались не 
замечать её беды. Они продолжали загрязнять её воду, которой с каждым годом 
становилось всё меньше и меньше.

Расстроенный волчонок Фик сказал: «Опять Человек! Что, ему в городе места 
мало?».

«Видимо нам придется потесниться, раз люди так наступают на наш Лес и 
нашу Речку» – продолжил медвежонок Бим.

«Но, ведь надо что-то делать!» – сказал ослик Иа.
И зверята, во главе с Челом, решили спасти свой Лес и свою Речку. Медвежонок 

Бим воскликнул: «Спасем свой Лес и Речку! Кто со мной мусор убирать и чистить 
Речку?» И все хором: «МЫ!».

И друзья все вместе, позвав остальных обитателей леса и друзей Чела, пошли 
помогать ПРИРОДЕ. Они убрали весь мусор, очистили стоки завода и даже 
выделили специальных наблюдателей – следить за здоровьем и самочувствием 
Реки. С тех пор в этом городе люди и Река живут дружно. По-прежнему к реке 
приходят зверята с Челом, а также их друзья из города, и все рады, что смогли 
спасти Реку и Лес. А Днестр дарит им за это прекрасные мгновения встречи с 
природой и ее обитателями.

Сказка – ложь, да в ней намёк, умным людям дан урок. 

Номинация «Произведение прозой» 
ІІ место (возрастная категория больше 17 лет) 
Князева Тамара, 68 лет 
г. Кишинев, Молдова
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Маленька річка Безіменна
Маленька річка Безіменна 
Маленька донечка Дністра 
Частинка нашої Вітчизни 
Перлинка щастя і добра.

Маленька річка Безіменна 
Вона, у нас, селом тече. 
Приносить радість, втіху людям 
Здоров’я й сили додає.

Вона все бачила, все чула 
Розрухи, війни, людський біль. 
Крик немовляти і весілля 
І вечорниці молодих.

Бабусі наші вечорами 
Тут рядна прали і співали.
Та Бога пошепки благали 
Про щастя, вірність та любов.

Хотілось їм, щоб їхні внуки 
Не знали голоду й війни.
Щоб вечорами не змовкали 
Біля Дністра тії пісні.

Могутній Дністре! Батьку рідний! 
В образу не дамо «доньку»!
Будь певен річка Безіменна 
Ще буде, житиме віки!

Номінація «Вірш» 
І місце (вікова категорія до 16 років) 
Гурська Світлана, 13 років 
с. Баштанівка, Кодимський р-н, Одеська обл.
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РІЧКИ-СТРІЧКИ
1.
Прип’ять, Кальміус, Стрий, Ворскла, Дніпр - пан старий – 
Діти Дани-води, як с річки сині-сині,
Прикрашають віно з різнобарвних квіток.
Наречена в вінку – ти, моя Україно.

2.
Синім шовком Дністер - найніжніша з сестер – 
Пробіжить, ніби час, вічний і швидкоплинний,
Теж прикрасить вінок з різнобарвних квіток.
Наречена в вінку – ти, моя Україно.

3.
Річка-стрічка Ятрань щиру душу ятрить,
Дні стирає Дністер, лад дає Ладижинка.
Я сама, мов ріка, спів в мені жебонить.
Україно моя, я твоя українка.

Номінація «Вірш» 
ІІ місце (вікова категорія до 16 років) 
Курило Євангеліна, 15 років 
м. Чорноморськ, Одеська обл.
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«І не треба заморського краю»
«І не треба заморського краю», — 
Шепче вітер нам над Дністром, 
Оповитий природи раєм,
Він співає своїм голоском.
То лагідний, то бистроводий, грізний 
З висот Карпат в Подільський край 
Несе переспіви природи 
Дністровський водограй.
Між двох держав, як синя стрічка, 
Дола завзято довгії шляхи,
Біжить у Чорне море річка, 
Ввібравши в себе історію, віки... 
Виграє про батьківські Карпати,
Двох країн омива береги.
Є людей у сіті багато,
Але тут живеш саме ти.
Саме ти потрапляєш у казку,
Понад вечір поблизу Дністра:
Коли в ніч пролітає пташка,
Коли сонце у водах зника,
Коли тихо співають верби, 
Поспускавши віти в Дністер, 
Приколисують сонні секрети 
Тих людей, чиї дні він стер.
За синю даль і шумні водограї,
За Дністрову велич панівну,
За неповторну мить на небокраї – 
Я Богу вдячна за красу таку.
Здається, щастя іншого не треба,
Коли навколо грає колорит 
Весняних барв розмаї 
Чи осені багрянця жароцвіт... 
Тож збережім для майбуття 
Дністровських плес життя!!!

Номінація «Вірш»
ІІІ місце (вікова категорія до 16 років)
Риженко Ліна, 15 років
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.
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Цілющая вода
Лишень яскравий сонця промінь
Торкнеться плеса сивого Дністра,
Веселкою заграє день в подільськім домі,
І засміється хвиля річкова.

По берегах хлюпочеться водичка
У ній велична сила вікова,
Лікує нас Дністер, лікує і криничка,
В ній б’є ключем цілющая вода.

Тож без води уся природа згине
Це не страшилка, це є істина проста,
Панове, бережімо ріки України
В них велич наша і краса.

Шануймо наші звичаї й обряди,
Будуймо водограї для людей,
Бо відпочинок нам ніколи не завадить,
А в цім культура наша для гостей.

Якщо в житті почистиш ти джерельце,
Щоби напився з нього хоч би птах,
То маєш щиру душу й добре серце,
Щоб збереглась природа у віках.

Номінація «Вірш»
ІІІ місце (вікова категорія до 16 років)
Бурлак Лілія, 15 років
с. Брониця, Могилів-Подільський р-н,
Вінницька обл.
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Путешествие капельки
“Я только капля в море,”-
Подумал человек
И так, смирившись с долей,
Он доживал свой век.

А между тем, та капля
Счастливей всех жила,
Была любима морем
И радостей полна. 

Но как-то стало жарко,
И наша капля вдруг
В пар превращаться стала,
Покинув всех подруг.

И поднимаясь, думала, 
“Наверно умираю,
И в небе заготовлены
Уже врата для Рая.”

И испаряться стала
С поверхности морской,
И к небесам с надеждою
Стремилась всей душой.

И к облаку огромному
Она прильнуть готова,
Проститься с одиночеством,
И быть как будто дома.

Но облаком гонимая
Она упала вновь,
Душа её ранимая,
Для моря – вечный зов.

И снова в море плюхнулась,
И растворилась в нём.
Вот так, как капля вечная, 
Надеждой мы живём.

А жизнь ведь не кончается
И в пар не превращается, 
Нам просто нужно верить,
Нам просто нужно жить.
Ценить все капли времени 
И капли настроения,
Всех тёплых дней мгновения.
И жизни колесо. 
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По кругу всё вращается,
На место возвращается,
И с новым поколением
Мы в океан плывём.

Номинация «Стих» 
І место (возрастная категория больше 17 лет) 
Радецкая Екатерина, 19 лет 
г. Кишинев, Молдова
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Голубий Дністер
В далечінь обійми розпростер
Голубий, аж сонячний Дністер –
Може, голубий, а може, й ні,
Може, так наснилося мені.
Пам’ятаю днину ту сумну,
Пам’ятаю ту страшну війну,
Що тривожно охала в лісах,
Що стогнала в наших голосах.
Як ждалось нам о тій порі,
Аби зникли грози на Дністрі,
Аби зникли – станули, мов дим,
Аби вічно був він голубим.
… Ніби весни, хвилі на ріці –
І твоя рука в моїй руці,
І усмішка лагідна твоя
Променем закоханим сія.
І для нас обійми розпростер
Голубий, аж сонячний Дністер – 
Може, голубий, а може, й ні,
Може, так наснилося мені.

Номінація «Вірш» 
ІІ місце (вікова категорія більше 17 років) 
Вакалюк Аліна, 17 років 
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.
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Наш Дністер все пливе
Наш Дністер все пливе,
Сині води несе.
Сині води несе ген за поле,
За ліси і луги,
У далекі краї,
Щоби впасти у Чорнеє море.

Над ним верби стоять
І про щось гомонять,
І зозуля кує на світанку.
Та його не спинить
Ні на час, ні на мить.
Він пливе у нічному серпанку.

Серед поля і трав
Все кругом напував
І, немов, ожило все навколо...
Пролітали роки,
Відлітали птахи,
А він плив все в далекеє море...

Номінація «Вірш» 
ІІІ місце (вікова категорія більше 17 років) 
Матляк Наталія, 23 роки 
с. Бориня, Турківський р-н, Львівська обл.
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ПЕРЕЛІК ВІДЗНАК КОНКУРСУ «БАРВИ ДНІСТРА» 2017р. 
ПЕРЕЧЕНЬ НАГРАД КОНКУРСУ «АКВАРЕЛИ ДНЕСТРА» 2017 г.

Номинация «Рисунок» 
Номінація «Малюнок»

1. Аллі-Іппа Дарина, 12 років, «Укріплення Дністровських берегів», м. Одеса
2. Андрусяк Анастасія, 10 років, «Вечір на Дністрі», м. Львів
3. Антипенко Ксенія, 12 років, «Цапля», с. Надлиманське, Одеська обл.
4. Балащук Вікторія, 11 років, «Краса річки «Кучурган», смт. Захарівка, 

Одеська обл.
5. Белоглазов Никита, 15 лет, «На круче Днестра», г. Кишинев, Молдова
6. Бєлєкгші Марія, 13 років, «Фортеця на березі Дністра», м. Білгород-

Дністровський, Одеська обл.
7. Бурлаку Анастасия, 13 лет, «Днестр сегодня и завтра», г. Кишинев, Молдова
8. Віжанська Єва, 7 років, м. Одеса
9. Ворощук Денис, 10 років, «Дністер», м. Львів
10. Вотусь Надія, 11 років, «Мешканці Дністра», м. Яворів, Львівська обл.
11. Градінар Анастасія, 9 років, «Схід над річкою», м. Білгород-Дністровський, 

Одеська обл.
12. Гринчак Софія, 8 років, «Затишний ранок над рікою», м. Чернівці
13. Драчук Ольга, 11 років, «Барви Дністра», м. Одеса
14. Єлаш Анастасія, 8 років, «Веселе літечко», м. Білгород-Дністровський, 

Одеська обл.
15. Захарова Ксения, 6 лет, «Река Днестр», г. Дубоссары, Молдова 

(Приднестровье)
16. Землянских Екатерина, 14 лет, «Осень на Днесте», г. Кишинев, Молдова
17. Іванова Даша, 10 років, м. Одеса
18. Капорська Марія, 12 років, «Світанок», м. Одеса
19. Кльован Софія, 6 років, «Тихий вечір», смт. Лиманське, Роздільський р-н, 

Одеська обл.
20. Косумова Поліна, 11 років, «Зустріч», м. Маяки, Біляївський р-н, Одеська обл.
21. Краївська Павліна, 13 років, «У різні пори року прекрасний наш Дністер», 

с. Жирова, Жидачівський р-н, Львівсьбка обл.
22. Криворучко Алексей, 5 лет, «На берегу реки родной растет и крепнет город 

мой!», г. Рыбница, Молдова (Приднестровье)
23. Лимаренко Тетяна, 11 років, «Райська річка», смт. Захарівка, Одеська обл.
24. Луців Богдан, 13 років, «Молодий льодок на річці Луг у селі Бортники», 

с. Бортники, Жидачівський р-н, Львівська обл. 
25. Мельникова Анастасия, 9 лет, «Дятел доктор леса», г. Дубоссары, Молдова 

(Приднестровье)
26. Меркаленко Альона, 8 років, «Пташки над Дністром», м. Одеса
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27. Мецуєва Марія, 15 років, «Мавки Дністрові», м. Одеса
28. Миргородський Андрій, 11 років, «Моє село», м. Маяки, Біляївський р-н, 

Одеська обл.
29. Мітюкова Валентина, 9 років, «Одного осіннього вечора», м. Львів
30. Мосор Сабина, 11 лет, «Днестровская осень», Молдова
31. Пасічник Ольга, 16 років, «Світанок над річкою», с. Павлівка, Захарівський 

р-н, Одеська обл.
32. Пахомова Аліна, 11 років, «Збережемо природу», с. Миколаївка, 

Овідіопольський р-н, Одеська обл.
33. Петрусь Віталій, 13 років, «Відпочинок біля Дністра», с. Мор’янці, 

Яворівський р-н, Львівська обл.
34. Робул Артем, 11 лет, «Скоро весна», с. Гояны, Молдова (Приднестровье)
35. Романко Олексій, 9 років, «Цар Дністра», м. Кам’янець-Подільський, 

Хмельницька обл.
36. Рудик Тарас, 17 лет, «Вегоріє», м. Збараж, Тернопільська обл.
37. Сапанюк Александра, 11 лет, «Дюймовочка», г. Рыбница, Молдова 

(Приднестровье)
38. Скурту Надежда, 15 лет, «Краски Днестра», г. Кишинев, Молдова
39. Сорокина Елена, 16 лет, «Днестр- жизнь моя!», г. Кишинев, Молдова
40. Ставчанський Олександр, 15 років, «Велич природи Дністра», м. Тернопіль
41. Станько Тарас, 13 років, «Ранок на Дністрі», м. Яворів, Львівська обл.
42. Стецьків Назар, 9 років, «Казки на Дністрі», м. Львів
43. Стратан Яна, «Відпочинок на Дністрі», смт. Затишшя, Захарівський р-н, 

Одеська обл.
44. Урсу Юлия, 15 років, «Нерест», г. Кишинев, Молдова
45. Чантурія Марія, 7 років, «Політ над Дністром», м. Одеса
46. Черній Артем, 7 років, «Плавні», с. Миколаївка Овідіопольський р-н, Одеська обл.
47. Чернобровий Євген, 13 років, «Хотин», м. Одеса
48. Чикур Констянтин, 8 років, «Качина сімейка», м. Одеса
49. Шадловски Софья, 13 лет, «Легенда Днестра», г. Шолданешты, Молдова
50. Швага Светлана, 15 лет, «Закат на Днестре», г. Кишинев, Молдова
51. Штифурка Тарас, 13 років, «Охоронець Дністра», м. Яворів, Львівська обл.
52. Шумська Вероніка, 11 років, «Дзвіночки над Дністром», с. Жирова, 

Жидачівський р-н, Львівська обл.
53. Ярошевич Марія, 14 років, «Подорож по рідній землі», м. Одеса

Номинация «Фоторабота» 
Номінація «Фоторобота»

54. Васильківський Олег, 13 років, «Перша крапля», с. Вербівка, Самбірський р-н, 
Львівська обл.

55. Ветрова Екатерина, 14 лет, «В реку смотрятся облака», г. Кишинев, Молдова
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56. Гризлій Олександр, 16 років, «Верби над Дністром», с. Писарівка, 
Шаргородський р-н, Вінницька обл.

57. Дзекан Наталія, 15 років, «Чарівний світ Дністра», с. Немія, 
Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл.

58. Кондратьєв Ростислав, 12 років, «Шлях до неба», м. Овідіополь, Одеська обл.
59. Коняга Анастасія, 16 років, «Осінь на Дністрі», с. Березівка, Чернівецький р-н, 

Вінницька обл.
60. Кучерявий Ярослав, 28 років, «Блакить над Дністром», м. Самбір, Львівська обл.
61. Николаева Ксения, 8 лет, «Сентябрьский Днестр», г. Кишинев, Молдова
62. Пузанкова Тетяна, «Рідні береги», смт. Затишшя, Захарівський р-н, Одеська обл.
63. Шадрина Елена, 9 лет, «Мой Днестр», г. Рыбница, Молдова (Приднестровье)
64. Ярмолюк Яна, 15 років, «А там за рікою…», с. Серебія, Могилів-Подільський 

р-н, Вінницька обл.

Номинация «Стих» 
Номінація «Вірш»

65. Беженар Максим, 16 лет, акростих, г. Кишинев, Молдова
66. Гливач Ольга, 14 років, «Тече Дністер», с. Стрілковичі, Самбірський р-н, 

Львівська обл.
67. Гутюм Михаил, 12 лет, «Разговор с рекой», г. Кишинев, Молдова
68. Довгань Іван, 8 років, «Дністер», с. Маяки, Біляївський р-н, Одеська обл.
69. Іващук Тетяна, 15 років, «Дністер – окраса Подільського роду!», с. Сліди, 

Могилів-Подільський р-н, Віфнницька обл.
70. Тераз Надія, 15 років, «Я чую тихий шум», м. Яворів, Львівська обл.



62

ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
МЕЖДУНАРОДНОГО БАССЕЙНОВОГО КОНКУРСА 

«АКВАРЕЛИ ДНЕСТРА»

1. Крутая Н.С. – заместитель начальника Львовского областного управления 
водных ресурсов, председатель правления ЛОО «Общества мелиораторов и 
водохозяйственников Украины», г. Львов

2. Андрухив Т.Р. – ведущий инженер отдела водных объектов Львовского 
областного управления водных ресурсов, г. Львов

3. Белоцерковская Н. А. – заместитель начальника Северско-Донецкого 
бассейнового управления водных ресурсов, г. Славянск, Донецкая область

4. Блохина И.В. – учитель биологии лицея И.С. Нечуй-Левицкого, г. Кишинев, 
Молдова

5. Гричулевич Л.А. – координатор проектов НПО «МАМА-86 Одесса», г. Одеса
6. Дидыч И.Б. – начальник отдела техногенно-экологической безопасности 

Львовского областного управления водных ресурсов, г. Львов
7. Кошиль М.И. – заместитель директора Львовского областного центра эколого-

натуралистического творчества учащейся молодежи, г. Львов
8. Криворучко О.А. – представитель Международной экологической ассоциации 

хранителей реки «Eco-TIRAS», г. Рыбница, Молдова
9. Пилипович О.В. – кандидат географических наук, доцент, заведующая 

отделением экологии Львовского национального университета имени Ивана 
Франко, г. Львов

10. Слесаренок С.Ф. – Председатель НПО «Черноморский женский клуб», 
г. Одесса

11. Стецула В. – член Союза художников Украины, г. Львов
12. Стецкий В.М. – ведущий инженер-гидротехник отдела техногенно-

экологической безопасности Львовского областного управления водных 
ресурсов, г. Львов

13. Тымкив О.Б. – художник, г. Львов
14. Юрцунь В.М. – художник, г. Львов
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ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ МІЖНАРОДНОГО 
БАСЕЙНОВОГО КОНКУРСУ «БАРВИ ДНІСТРА»

1. Крута Н.С. – заступник начальника Львівського обласного управління 
водних ресурсів, голова правління ЛОО «Товариства меліораторів та 
водогосподарників України», м. Львів

2. Андрухів Т.Р. – провідний інженер відділу водних об’єктів Львівського 
обласного управління водних ресурсів, м. Львів

3. Білоцерківська Н. О. – заступник начальника Сіверсько-Донецького 
басейнового управління водних ресурсів, м. Слов’янськ, Донецька область

4. Блохіна І.В. – вчитель біології ліцею І.С. Нечуя-Левицького, м. Кишинів, 
Молдова 

5. Гричулевич Л.О. – координатор проектів НУО «МАМА-86 Одеса», м. Одеса
6. Дідич І.Б. – начальник відділу техногенно-екологічної безпеки Львівського 

обласного управління водних ресурсів, м. Львів
7. Кошіль М.І. – заступник директора Львівського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді, м. Львів 
8. Криворучко О.О. – представник асоціації захисників р. Дністер «ЕкоТірас», 

м. Рибниця, Молдова 
9. Пилипович О.В. – кандидат географічних наук, доцент, завідувач відділенням 

екології Львівського національного університету імені І. Франка, м. Львів
10. Слєсаренок С.Ф. – голова НУО «Чорноморський жіночий клуб», м. Одеса
11. Стецула В. – член Спілки художників України, м. Львів
12. Стецький В.М. – провідний інженер-гідротехнік відділу техногенно-екологічної 

безпеки Львівського обласного управління водних ресурсів, м. Львів
13. Тимків О.Б. – художник, м. Львів
14. Юрцунь В.М. – художник, м. Львів



64





Публикация подготовлена в рамках компонента «Изменение климата и безопасность 
в бассейне реки Днестр» проекта «Изменение климата и безопасность в Восточной 
Европе, Центральной Азии и на Южном Кавказе», который выполняется Европейской 
экономической комиссией ООН и Организацией по безопасности и сотрудничеству в 
Европе под эгидой инициативы «Окружающая среда и безопасность» (ENVSEC), при 
финансовой поддержке Инструмента стабильности Европейского Союза и Австрийского 
агентства развития. Взгляды, выраженные в настоящей публикации, принадлежат ее 
авторам и не отражают точку зрения партнеров проекта – организаций и правительств.


