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Дорогие друзья!
Бассейновый конкурс творчества «Акварели Днестра» проводится ежегодно 

с целью привлечь широкий круг участников, в основном школьников и студентов, 
эмоционально и творчески к темам охраны окружающей среды в целом и 
управления водными ресурсами бассейна Днестра, в частности. Целевая 
аудитория конкурса – дети и молодежь, живущие в бассейне Днестра (средний 
возраст от 6 до 21 года), хотя взрослая возрастная категория также присутствует 
во всех номинациях. Участникам предлагается продемонстрировать свою 
креативность в различных категориях, включая рисунок, фото- и видеосъемку, 
мероприятие, а также литературный жанр.

С 2008 года, когда конкурс «Акварели Днестра» был организован впервые, в 
нем приняли участие тысячи детей и молодых людей, а также сотни взрослых 
из Республики Молдова (включая Приднестровье) и Украины. Среди основных 
задач конкурса - формирование у детей и молодежи экологической осознанности, 
вовлечение общественности в охрану окружающей среды и воспитание 
привязанности к природе, наряду с повышением осведомленности о важности 
рационального использования водных ресурсов, особенно что касается вод 
Днестра.

В этом году конкурс проводился под девизом «Защитим биоразнообразие – 
сохраним палитру природы!». Природа одновременно является нашей средой 
обитания, источником важных экосистемных услуг и буфером от стихийных 
бедствий. Состояние биоразнообразия, а точнее – его потеря и деградация 
окружающей среды как целостной системы, могут различными путями влиять 
на уровень безопасности и сказываться на ряде отраслей, препятствуя 
социальному и экономическому развитию. Биоразнообразие лежит в основе 
экосистемных услуг и играет важную роль в обеспечении продовольственной 
и энергетической безопасности во всем мире. Кроме того, оно играет важную 
роль в сложном механизме, регулирующем климат, качество воздуха и воды, а 
также плодородие почвы. Чем богаче и разнообразнее наши экосистемы, тем 
более устойчивой и гибкой к изменениям является наша окружающая среда, и 
тем безопаснее наше будущее. Вот почему так важно вовлекать детей и молодых 
людей в природоохранную деятельность, чтобы они знали о важности устойчивых 
подходов и экопривычек.

В 2021 году выбор победителей проходил 23 октября на территории 
Днестровского бассейнового управления водных ресурсов в Ивано-Франковске 
(Украина). Жюри конкурса, состоящее из представителей обеих прибрежных 
стран (включая Приднестровье), выбрало победителей, которые поделились 
своими идеями и представили свое видение природной красоты, богатства и 
разнообразия бассейна Днестра.

Конкурсные работы были присланы участниками из Республики Молдова 
(включая Приднестровье) и Украины. С учетом карантинных ограничений, 
связанных с COVID-19, работы отправлялись как в бумажном виде, так и в 
электронном формате. Благодаря мощной поддержке организаторов и партнеров 
конкурса, а также продвижению со стороны правительства и общественных 
организаций обеих стран, за время открытого конкурса с 26 апреля по 7 октября 
было получено почти 700 конкурсных работ. Более 300 работ было подано из 
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Украины и почти 360 – из Республики Молдова. Среди участников 27% были 
мужского пола и 73% женского. Жюри выбрало 102 работы, которые победили в 
следующих номинациях:

•	 «Рисунок»;
•	 «Фоторабота»;
•	 «Видеофильм, слайд-шоу»;
•	 «Мероприятие по оздоровлению водных ресурсов»;
•	 «Произведение, рассказ, стихотворение, научно-популярная статья».

Организаторы конкурса:

•	 Днестровское бассейновое управление водных ресурсов;
•	 Львовская областная организация «Общество мелиораторов и 

водохозяйственников Украины»;
•	 Молодежный экологический центр им. В.И. Вернадского;
•	 Черноморский женский клуб;
•	 Международная экологическая ассоциация хранителей реки «Eco-TIRAS»;
•	 Лицей им. Нечуя-Левицкого, г. Кишинев;
•	 Центр демократического развития молодежи «Синергия».  

В 2021 году конкурс проводился при финансовой поддержке Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) через Бюро Координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ (БКЭЭД), а также при 
поддержке Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Год за годом участники конкурса продолжают вдохновлять и мотивировать 
своим творчеством и интересом к вызовам, с которыми сталкивается Днестр, 
поэтому продолжение конкурса актуально как никогда. Организаторы надеются, 
что поддержка конкурса «Акварели Днестра» будет и дальше способствовать 
росту экологической осведомленности, укреплению молдавско-украинского 
сотрудничества по сохранению и рациональному использованию реки Днестр, 
а также формированию ответственного общества, которое заботится о будущем 
состоянии окружающей среды.
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Дорогі друзі!
Басейновий конкурс творчості «Барви Дністра» проводиться щорічно з метою 

емоційно та творчо залучити широке коло учасників, переважно школярів та 
студентів, до тем охорони навколишнього середовища загалом та управління 
водними ресурсами басейну Дністра, зокрема. Цільова аудиторія конкурсу – 
діти та молодь басейну Дністра (середній вік від 6 до 21 року), хоча доросла 
вікова категорія також присутня в усіх номінаціях. Учасникам пропонується 
продемонструвати свою креативність у різних категоріях, включаючи малюнок, 
фото- та відеозйомку, захід, а також літературний жанр.

З 2008 року, коли конкурс «Барви Дністра» було організовано вперше, у 
ньому взяли участь тисячі дітей та представників молоді, а також сотні дорослих 
із Республіки Молдова (включно з Придністров’ям) та України. Серед основних 
завдань конкурсу - формування у дітей та молоді екологічної свідомості, залучення 
громадськості до охорони навколишнього середовища та виховання прихильності 
до природи, водночас із підвищенням поінформованості щодо важливості 
раціонального використання водних ресурсів, особливо стосовно вод Дністра.

Цього року конкурс проводився під гаслом «Захистимо біорізноманіття – 
збережемо палітру природи!». Природа водночас є середовищем нашого 
існування, джерелом важливих екосистемних послуг та буфером від стихійних 
лих. Стан біорізноманіття, а точніше його втрата та деградація навколишнього 
середовища як цілісної системи, можуть різними шляхами впливати на рівень 
безпеки та позначатися на низці галузей, перешкоджаючи соціальному та 
економічному розвитку. Біорізноманіття лежить в основі екосистемних послуг 
та відіграє важливу роль у забезпеченні продовольчої та енергетичної безпеки 
у всьому світі. Крім того, воно відіграє важливу роль у складному механізмі, що 
регулює клімат, якість повітря та води, а також родючість ґрунту. Чим багатшими та 
різноманітнішими є наші екосистеми, тим більш стійким та гнучким до змін є наше 
довкілля, і тим безпечніше наше майбутнє. Ось чому так важливо залучати дітей 
та молодь до природоохоронної діяльності, аби вони розуміли важливість сталого 
підходу та екозвичок.

2021-го року відбір переможців відбувся 23 жовтня на території Дністровського 
басейнового управління водних ресурсів в Івано-Франківську (Україна). 
Журі конкурсу, яке склали представники обох прибережних країн (включно з 
Придністров’ям), обрало переможців, які поділилися своїми ідеями та представили 
власне бачення природної краси, багатства та різноманітності басейну Дністра.

Конкурсні роботи були надіслані учасниками з Республіки Молдова (включно 
з Придністров’ям) та України. З урахуванням карантинних обмежень, пов’язаних 
із COVID-19, роботи надсилалися як у паперовому вигляді, так і в електронному 
форматі. Завдяки потужній підтримці організаторів та партнерів конкурсу, а також 
просуванню з боку уряду та громадських організацій обох країн, за час відкритого 
конкурсу з 26 квітня до 7 жовтня було отримано майже 700 конкурсних робіт. Понад 
300 робіт було подано з України та майже 360 – з Республіки Молдова. Серед 
учасників 27% були чоловічої статі та 73% жіночої. Журі обрали 102 роботи, які 
перемогли у наступних номінаціях:
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•	 «Малюнок»;
•	 «Фоторобота»;
•	 «Відеофільм, слайд-шоу»;
•	 «Захід з оздоровлення водних ресурсів»;
•	 «Твір, оповідання, вірш, науково-популярна стаття».

Організатори конкурсу:

•	 Дністровське басейнове управління водних ресурсів;
•	 Львівська обласна організація «Товариство меліораторів та 

водогосподарників України;
•	 Молодіжний екологічний центр ім. В.І.Вернадського;
•	 Чорноморський жіночий клуб;
•	 Міжнародна екологічна асоціація захисників річки «Eco-TIRAS»;
•	 Ліцей ім. Нечуя-Левицького, м. Кишинів;
•	 Центр демократичного розвитку молоді «Синергія».

2021-го року конкурс відбувся за фінансової підтримки Організації з безпеки 
та співробітництва в Європі (ОБСЄ) через Бюро Координатора економічної та 
екологічної діяльності (БКЕЕД) ОБСЄ, а також за підтримки Державного агентства 
водних ресурсів України.

З року в рік учасники конкурсу продовжують надихати та мотивувати своєю 
творчістю та інтересом до викликів, з якими стикається Дністер, тому продовження 
конкурсу актуальне як ніколи. Організатори сподіваються, що підтримка конкурсу 
«Барви Дністра» й надалі сприятиме зростанню екологічної обізнаності, зміцненню 
молдавсько-української співпраці щодо збереження та раціонального використання 
річки Дністер, а також формуванню відповідального суспільства, яке дбає про 
майбутній стан довкілля.
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Номинация «Рисунок, любительская работа»
I место (возрастная категория до 10 лет)
Мазур Иван, 9 лет «Подводная охота»
г. Дубоссары, Приднестровье, Молдова

Номінація «Малюнок, 
аматорська робота»

II місце (вікова категорія 
до 10 років)

Волощук Юрій, 10 років 
«Збережи і захисти!»

м. Кам`янець-Подільський, 
Хмельницька область, 

Україна



6

Номинация «Рисунок, любительская работа»
II место (возрастная категория до 10 лет)
Алемпиев Егор, 9 лет «Скользя по водной глади»
г. Дубоссары, Приднестровье, Молдова

Номинация «Рисунок, любительская работа»
III место (возрастная категория до 10 лет)

Лозинская Кристина, 9 лет «Голубая лента»
г. Дубоссары, Приднестровье, Молдова
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Номінація «Малюнок, підготовлений в художніх школах,
гуртках або з допомогою професійних художників»
I місце (вікова категорія до 10 років)
Бурмакіна Ліза, 10 років «Чудове життя»
м. Одеса, Україна

Номинация «Рисунок, любительская работа»
III место (возрастная категория до 10 лет)

Лощаков Егор, 8 лет «На берегах Днестра»
г. Рыбница, Приднестровье, Молдова
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Номинация «Рисунок, 
подготовленный в 
художественной школе, 
кружке или с помощью 
профессиональных 
художников»
II место (возрастная 
категория до 10 лет)
Мунтян Давид, 7 лет 
«Непотопляемая лягушка»
г. Шолданешты, Молдова

Номінація «Малюнок, підготовлений в художніх школах, 
гуртках або з допомогою професійних художників»

II місце (вікова категорія до 10 років)
Колобич Ірина, 9 років «Усі щасливі, коли річка здорова!»

с. Жирова, Стрийський район, Львівська область, Україна
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Номінація «Малюнок, підготовлений в художніх школах,
гуртках або з допомогою професійних художників»
ІII місце (вікова категорія до 10 років)
Твердохлібова Софья, 9 років «Птахи на Дністрі»
м. Одеса, Україна

Номинация «Рисунок, 
подготовленный в 

художественной школе, 
кружке или с помощью 

профессиональных художников»
ІII место (возрастная 
категория до 10 лет)

Зайченко Анна, 10 лет 
«Сила огня и воды»

г. Дубоссары, 
Приднестровье, Молдова
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Номінація «Малюнок, підготовлений в художніх школах,
гуртках або з допомогою професійних художників»
ІII місце (вікова категорія до 10 років)
Сліженкова Ірина, 8 років «Дністер – серце України»
м. Одеса, Україна

Номинация «Рисунок, 
любительская работа»

I место (возрастная категория 
11-16 лет)

Брилянт Ангелина, 13 лет 
«Рассвет»

г. Кишинев, Молдова
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Номинация «Рисунок, 
любительская работа»

ІI место (возрастная 
категория 11-16 лет)

Мунтян Дарья, 16 лет 
«За чистый и 

полноводный Днестр»
с. Чобручи, 

Приднестровье, Молдова

Номинация «Рисунок, 
любительская работа»
ІI место (возрастная категория 
11-16 лет)
Добровольская Арина, 11 лет 
«Днестровские закаты»
г. Кишинев, Молдова
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Номинация «Рисунок, любительская работа»
ІІI место (возрастная категория 11-16 лет)

Полевая Виктория, 14 лет «По страницам красной книги»
г. Бендеры, Приднестровье, Молдова

Номінація «Малюнок, 
аматорська робота»
ІII місце (вікова категорія 
11-16 років)
Банташ Олександра, 
11 років «Берези над 
Дністром»
м. Подільськ, Одеська 
область, Україна
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Номінація «Малюнок, підготовлений в художніх школах,
гуртках або з допомогою професійних художників»
I місце (вікова категорія 11-16 років)
Перехрест Олександр, 16 років «Дослідження Дністра»
м. Драбів, Черкаська область, Україна

Номинация «Рисунок, любительская работа»
ІІI место (возрастная категория 11-16 лет)

Крупоченко Александр, 14 лет «Родные просторы»
г. Тирасполь, Приднестровье, Молдова
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Номінація «Малюнок, підготовлений в художніх школах,
гуртках або з допомогою професійних художників»
ІI місце (вікова категорія 11-16 років)
Порайко Віталіна, 11 років «Стрижі над Дністром»
м. Одеса, Україна

Номинация «Рисунок, 
подготовленный в 

художественной школе, 
кружке или с помощью 

профессиональных художников»
ІI место (возрастная 
категория 11-16 лет)

Гонца Николета, 15 лет 
«Радость»

с. Олишканы, Молдова
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Номінація «Малюнок, підготовлений в художніх школах,
гуртках або з допомогою професійних художників»
ІІI місце (вікова категорія 11-16 років)
Нуца Дарина, 13 років «Пленер на Дністрі»
м. Сокиряни, Чернівецька область, Україна

Номинация «Рисунок, подготовленный в художественной школе, 
кружке или с помощью профессиональных художников»

ІI место (возрастная категория 11-16 лет)
Яцко Антонела, 15 лет «Мать-природа»

г. Шолданешты, Молдова
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Номінація «Малюнок, підготовлений в художніх школах,
гуртках або з допомогою професійних художників»
ІІI місце (вікова категорія 11-16 років)
Коваль Мирослава, 13 років «Осінь на Дністрі»
м. Одеса, Україна

Номінація «Малюнок, 
підготовлений в художніх школах,
гуртках або з допомогою 
професійних художників»
ІІI місце (вікова категорія 
11-16 років)
Яцишин Ярина, 15 років 
«Берегиня Дністра»
м. Івано-Франківськ, Україна



17

Номинация «Рисунок, подготовленный в художественной школе, 
кружке или с помощью профессиональных художников»

ІІI место (возрастная категория 11-16 лет)
Лавренко Ангелина, 12 лет «Этюд»
г. Рыбница, Приднестровье, Молдова

Номінація «Малюнок, 
підготовлений в 

художніх школах,
гуртках або з допомогою 

професійних художників»
ІІI місце (вікова категорія 

11-16 років)
Хлівнюк Марія, 12 років 

«Маленьке таке важливе»
м. Могилів-Подільський, 

Вінницька область, Україна



18

Номінація «Малюнок, аматорська робота»
ІI місце (вікова категорія 17-21 років)

Немерчук Ксенія, 18 років «Земля у небезпеці»
с. Конева, Могилів-Подільський район, Вінницька область, Україна

Номінація «Малюнок, аматорська робота»
I місце (вікова категорія 17-21 років)
Нестерук Анастасія, 17 років «Все у твоїх руках»
м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна



19

Номинация «Рисунок, подготовленный в художественной школе, 
кружке или с помощью профессиональных художников»
I место (возрастная категория 17-21 лет)
Пынзарь Ионела, 18 лет «Сохраним биоразнообразие»
г. Шолданешты, Молдова

Номінація «Малюнок, аматорська робота»
ІІI місце (вікова категорія 17-21 років)

Апетроаєй Олександрина, 20 років «Осінь над Дністром»
с. Горбова, Чернівецька область, Україна



20

Номінація «Малюнок, підготовлений в художніх школах,
гуртках або з допомогою професійних художників»
ІІ місце (вікова категорія 17-21 років)
Дубеу Маріус, 19 років «Дощові хмари над Дністром»
с. Станівці , Чернівецька область, Україна

Номинация «Рисунок, подготовленный в художественной школе, 
кружке или с помощью профессиональных художников»

ІI место (возрастная категория 17-21 лет)
Истрати Александра, 17 лет «У истоков Днестра»

г. Кишинев, Молдова



21

Номінація «Малюнок, професійна робота»
І місце (вікова категорія від 21 року)
Сорочинська Людмила, 61 рік «Між двома берегами»
м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна

Номинация «Рисунок, подготовленный в художественной школе, 
кружке или с помощью профессиональных художников»

ІІI место (возрастная категория 17-21 лет)
Урсу Валерия, 18 лет «Таинственная природа»

г. Кишинев, Молдова



22

Номінація «Малюнок: еко-агітаційний плакат»
ІІ місце

Чорнокожа Тіна, 13 років «Захистимо природу нашого краю»
м. Сокиряни, Чернівецька область, Україна

Номинация «Рисунок: 
эко-агитационный плакат»
І место
Баркарь Юлия, 17 лет 
«Будь другом всему 
живому»
г. Кишинев, Молдова



23

Номінація «Малюнок: еко-агітаційний плакат»
ІІІ місце
Красота Мирослава, 14 років «Барви Дністра»
м. Драбів, Черкаська область, Україна

Номинация «Рисунок: эко-агитационный плакат»
ІІ место

Палий Юлия, 10 лет «Днестр – река жизни»
г. Рыбница, Приднестровье, Молдова



24

Номинация «Рисунок: эко-агитационный плакат»
ІІІ место

Сигурко Максим, 11 лет «Берегите Днестр!!!»
г. Дубоссары, Приднестровье, Молдова

Номинация «Рисунок: 
эко-агитационный плакат»
ІІІ место
Руссу Луминица, 
17 лет «Два берега – одна 
проблема»
г. Шолданешты, Молдова



25

Номинация «Рисунки, 
изготовленные из 

природных и прикладных 
материалов»

І место
Дорошенко Диана, 21 год 

«Лавандовый берег 
Днестра» (гобелен)

с. Малаешты, 
Приднестровье, Молдова

Номінація «Малюнки, 
виготовлені з природних 
та ужиткових матеріалів»
ІІ місце
Салига Таїсія, 13 років 
«Народження Дністра» 
(колаж)
м. Івано-Франківськ, 
Україна



26

Номінація «Малюнки, виготовлені з природних 
та ужиткових матеріалів»

ІІ місце
Григор’єва Вікторія, 13 років «Життя лиману» (витинанка)

смт. Лиманське, Роздільнянський район, Одеська область, Україна

Номинация «Рисунки, 
изготовленные из природных 
и прикладных материалов»
ІІІ место
Гонца Лукьян, 14 лет 
«Аисты» (коллаж)
г. Шолданешты, Молдова



27

Номінація «Фоторобота: пейзаж»
І місце (вікова категорія до 16 років)

Мулькова Анастасія, 9 років «Загадковий берег»
смт. Овідіополь, Одеська область, Україна

Номінація «Малюнки, виготовлені з природних та 
ужиткових матеріалів»
ІІІ місце
Вань Андріана, 9 років «Літні канікули на березі Дністра» (аплікація)
с. Наконечне, Яворівський район, Львівська область, Україна



28

Номинация «Фоторабота: пейзаж»
ІI место (возрастная категория до 16 лет)

Медынская Яна, 13 лет «Аист на Днестре»
г. Рыбница, Приднестровье, Молдова

Номинация «Фоторабота: пейзаж»
ІI место (возрастная категория до 16 лет)
Дырул Иван, 9 лет «Голубые просторы»
г. Дубоссары, Приднестровье, Молдова



29

Номинация «Фоторабота: пейзаж»
ІІI место (возрастная категория до 16 лет)
Чегринец Максим, 7 лет «Осенние мелодии»
с. Ержово, Рыбницкий район, Приднестровье, Молдова

Номінація «Фоторобота: пейзаж»
ІІІ місце (вікова категорія до 16 років)

Герасимчук Марина, 10 років «Краєвид над річкою»
с. Вітрянка, Дністровський район, Чернівецька область, Україна



30

Номинация «Фоторабота: пейзаж»
ІІI место (возрастная категория до 16 лет)
Пономарчук Михаил, 12 лет «Красота Днестра вблизи 
села Рашково»
г. Рыбница, Приднестровье, Молдова

Номінація «Фоторобота: 
пейзаж»

І місце (вікова категорія 
17-21 років)

Гірник Анастасія, 18 років 
«Квітучий Дністер»

м. Могилів-Подільський, 
Вінницька область, Україна



31

Номінація 
«Фоторобота: пейзаж»

ІІ місце (вікова категорія 
17-21 років)

Немерчук Ксенія, 18 років 
«Таємничий вечір»
с. Конева, Могилів-

Подільський район., 
Вінницька область, Україна

Номінація 
«Фоторобота: пейзаж»
ІІ місце (вікова категорія 
17-21 років)
Килимник Яна, 17 років 
«У задзеркаллі Дністра»
м. Могилів-Подільський, 
Вінницька область, Україна



32

Номінація «Фоторобота: пейзаж»
ІІІ місце (вікова категорія 17-21 років)
Ющук Діана, 17 років «Дотик горизонту»
м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна

Номінація «Фоторобота: пейзаж»
ІІІ місце (вікова категорія 17-21 років)

Карвацька Яна, 17 років «Підкова на щастя»
с. Немія, Могилів-Подільський район, Вінницька область, Україна



33

Номінація 
«Фоторобота: пейзаж»

ІІІ місце (вікова категорія 
17-21 років)

Матей Анна, 18 років 
«Острівці життя»

м. Могилів-Подільський, 
Вінницька область, Україна

Номинация 
«Фоторабота: пейзаж»
I место (возрастная 
категория от 22 лет)
Князева Тамара, 72 года 
«У причала»
г. Кишинев, Молдова



34

Номінація «Фоторобота: пейзаж»
ІІІ місце (вікова категорія до 22 років)

Дроган Оксана, 34 роки «Гостра скала»
с. Білоусівка, Дністровський район, Чернівецька область, Україна

Номинация «Фоторабота: пейзаж»
IІ место (возрастная категория от 22 лет)
Лихолат Надежда, 54 года «Кучевые облака в реке искупались»
г. Рыбница, Приднестровье, Молдова



35

Номинация «Фоторабота: пейзаж»
ІIІ место (возрастная категория от 22 лет)
Рогут Юлия, 34 года «Краски осени»
г. Дубоссары, Приднестровье, Молдова

Номинация 
«Фоторабота: пейзаж»

ІIІ место (возрастная 
категория от 22 лет)

Лощакова Ольга, 31 год 
«Золотой камыш»

г. Рыбница, 
Приднестровье, Молдова



36

Номінація «Фоторобота: тваринний і рослинний світ»
ІІ місце (вікова категорія до 16 років)
Головащенко Ксенія, 11 років «Захоплюючий Дністер»
смт. Овідіополь, Одеський район, Одеська область, Україна

Номінація «Фоторобота: 
тваринний і рослинний світ»
І місце (вікова категорія 
до 16 років)
Кльован Софія, 10 років 
«Лебеді»
смт. Лиманське, 
Роздільнянський район, 
Одеська область, Україна



37

Номинация «Фоторабота: животный и растительный мир»
IІ место (возрастная категория до 16 лет)
Склярова София, 16 лет «Лето на Днестре»
г. Кишинев, Молдова

Номінація «Фоторобота: 
тваринний і рослинний світ»

ІІІ місце (вікова категорія 
до 16 років)

Наній Діана, 15 років 
«Пара лебедів»
смт. Лиманське, 

Роздільнянський район, 
Одеська область, Україна



38

Номинация «Фоторабота: животный и растительный мир»
І место (возрастная категория от 22 лет)

Зыкова Елена, 42 года «Попрыгунья стрекоза»
г. Рыбница, Приднестровье, Молдова

Номінація «Фоторобота: 
тваринний і рослинний світ»
ІІІ місце (вікова категорія 
до 16 років)
Монастирлі Олеся, 11 років 
«Королева білого озера»
с. Маяки, Біляївський район, 
Одеська область, Україна



39

Номінація «Фоторобота: тваринний і рослинний світ»
ІІ місце (вікова категорія від 22 років)

Войцехівська Ірина, 48 років «Чому сумуєш, лебідко?»
м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна

Номінація «Фоторобота: тваринний і рослинний світ»
ІІІ місце (вікова категорія від 22 років)
Ільєва Олена, 42 роки «Одинокий лелека»
м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна



40

Номінація «Фоторобота: людина і Дністер»
І місце (вікова категорія до 16 років)
Сіва Маргарита, 11 років «Рибачка»
смт. Овідіополь, Одеська область, Україна

Номинация «Фоторабота: 
человек и Днестр»
IІ место (возрастная 
категория до 16 лет)
Цыран Елизавета, 
16 лет «Поймать солнце 
на крючок»
г. Рыбница, 
Приднестровье, Молдова



41

Номинация «Фоторабота: человек и Днестр»
ІIІ место (возрастная категория до 16 лет)
Гуменный Яков, 12 лет «Любитель академической гребли»
г. Рыбница, Приднестровье, Молдова

Номінація «Фоторобота: 
людина і Дністер»

ІІ місце (вікова категорія 
до 16 років)

Бойко Ярослав, 9 років 
«Я рибак»

м. Кам’янець-Подільський, 
Хмельницька область, Україна



42

Номинация «Фоторабота: человек и Днестр»
І место (возрастная категория от 22 лет)
Иванова Инна, 32 года «В загадочном государстве природы»
г. Бендеры, Приднестровье, Молдова

Номинация «Фоторабота: 
человек и Днестр»

ІІ место (возрастная 
категория от 22 лет)

Лощакова Ольга, 31 год 
«В день Ивана Купала»

г. Рыбница, 
Приднестровье, Молдова



43

Номінація «Фоторобота: людина і Дністер»
ІІІ місце (вікова категорія від 22 років)

Досюк Богдан, 33 роки «Парапланерист над Дністром»
м. Івано-Франківськ, Україна



44

Номинация «Видеофильм, слайд -шоу»

Номінація «Відеофільм»
І місце
Кушнір Уляна, 13 років 
«Збережемо палітру природи»
м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна

Номинация «Видеофильм»
ІІ место
Завьялов Андрей, 13 лет 
«Днестр прекрасный»
г. Кишинев, Молдова

Номінація «Відеофільм»
ІІ місце
Думанський Богдан, 16 років 
«Ecological Awareness»
м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна

Номінація «Відеофільм»
ІІІ місце
Крижанівський Антон, 13 років 
«Барви Дністра»
с. Грушка, м. Кам’янець-Подільський район, 
Хмельницька область, Україна

Номінація «Відеофільм»
ІІІ місце
Петрюк Артем, 14 років «Дністер»
с. Вітрянка, Дністровський район, 
Чернівецька область, Україна



45

Номінація «Слайд-шоу, презентація»
І місце
Мурин Лариса «Збережи біорізноманіття Дністра!  
Віднови його барви!»
м. Яворів, Львівська область, Україна

Номинация «Слайд-шоу, презентация»
ІІ место
Хынку Николас, 15 лет 
«Защитим биоразнобразие Днестра»
г. Кишинев, Молдова

Номинация «Слайд-шоу, презентация»
ІІІ место 
Топал Уляна, 13 лет 
«Красота Днестра»
г. Кишинев, Молдова

Номінація «Слайд-шоу, презентація»
ІІІ місце
Сливка Роман, 12 років 
«Мандруючи берегами Дністра»
с. Братанівка, Сокирянська ОТГ, 
Дністровський район, Чернівецька область, Україна



46

Номинация «Мероприятия по оздоровлению 
водных ресурсов»

Номинация «Мероприятия по оздоровлению водных 
ресурсов» I место (возрастная категория до 16 лет)
Шолтоян Катя и Ширяева Даша, 14 лет 
«Игра: Биоразнообразие Днестра»
г. Кишинев, Молдова

Номинация «Мероприятия по оздоровлению водных 
ресурсов» ІI место (возрастная категория до 16 лет)
Драгомир Илона, 13 лет 
«Оздоровление Днестра – путь в будущее»
с. Терновка, Слободзейский район, 
Приднестровье, Молдова

Номінація «Захід з оздоровлення водних ресурсів»
ІІІ місце (студентська молодь віком 17-21 років)
Творча група Могилів-Подільського: Зайка Ярослав, 
Бешлега Вікторія, Степаницька Ольга, Шнипір 
Анна, Столярчук Дмитро, Пшеничко Владислав - 
«Прогресивна молодь на захисті водних ресурсів 
своєї громади»
с. Бронниця, Могилів-Подільський район, 
Вінницька область, Україна

Номінація «Захід з оздоровлення водних ресурсів»
І місце (колективи, організації, викладачі навчальних 
закладів)
Кордонська Альона, 40 років 
«Дністер – колиска дитинства» (усний журнал)
м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна

Номинация «Мероприятия по оздоровлению водных 
ресурсов» ІI место (коллективы, организации, 
преподаватели учебных заведений)
Дерли Татьяна, 61 год 
«Игры разума»
с. Константиновка, Каушанский район, Молдова
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Номинация «Произведение, рассказ, стихотворение, 
научно-популярная статья»

Суд над видами пришельцами
Встать, суд идет! Прошу всех сесть.

Внимание, сегодня в нашем суде будет слушаться дело потерпевших Биоценозов 
Днестра и его склонов против обвиняемых Акации белой и Дрейссены речной. 

Интересы потерпевшего представляет Обвинитель, интересы подсудимого – 
Адвокат.

Слово предоставляется обвинителю. 

Обвинитель: Спасибо ваша честь.

По нашей планете ежедневно перемещаются десятки тысяч видов растений 
и животных, которые целенаправленно или случайно были завезены на новое 
место в результате деятельности человека. Как показала практика, добрые 
пробуждения человека не всегда ведут к хорошим последствиям. Виды-пришельцы 
отрицательно влияют на среду обитания, куда были привезены и представляет 
собой биологическое загрязнение.

Проблема в том, что, когда эти виды оказываются в новой среде, обычно для них 
не существует преград. Хищников и конкурентов нет, еды достаточно, а значит 
можно размножаться в большом количестве.

Вселение чужеродных видов может способствовать ухудшению качества воды и 
почвы, распространению паразитов и болезней, в том числе опасных для человека. 
Сегодня мы рассматриваем дело обитателя суши – Белой акации или, что более 
правильно, Робинии ложноакациевой и Дрейссены полиморфа, обитателя 
водоемов, - видов, без которых уже невозможно себе представить Молдову.

Им предъявляется обвинение по части первой статьи №№ уголовного кодекса 
Экологического Союза, а именно агрессивное распространение по территории 
Республики Молдова, в подавлении и вытеснении местных видов, что приводит 
к упрощению структуры сообщества и снижению его устойчивости к внешним 
воздействиям

Судья: Какова позиция защиты?

Адвокат: Уважаемый суд, в любом случае защита не согласна с квалификацией 
действий подсудимой, а сейчас прошу выслушать свидетелей защиты.

Судья: Хорошо, пригласите свидетелей.

Историк: Ваша честь, сейчас Робиния ложноакациевая или Белая акация, как ее 
называют в народе, один из распространившихся видов на многих континентах. 
Но так было не всегда.

В Европу белая акация попала не по своей воле, а вместе с другими растениями, 
привезенными из Северной Америки для ботанических садов.
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Дизайнер ландшафта: Я считаю Робинию невиновной. Её широко используют 
для закрепления песков, оврагов, особенно оползневых склонов. 

Она оказалась прекрасным видом для создания лесополос вокруг полей и вдоль 
автодорог: быстро растет – за год способна дать прирост в высоту 60–80 см, 
нетребовательна к почвам, хорошо переносит морозы и засуху, не требует особого 
ухода.

Кроме того, мы активно используем этот вид в озеленении, ведь она довольно 
хорошо приспосабливается к городским условиям и помогает сделать их более 
комфортными для жизни людей. А ее цветы обладают очень сильным приятным 
ароматом.

Дровосек: Я так скажу – Акация, то есть Робиния, имеет ценную крепкую 
древесину, не хуже, чем у дуба. Из нее можно делать мебель и другие изделия. 

Также её вид даёт одни из лучших дров. Древесина медленно горит, выделяя при 
этом много тепла, за что очень ценится местным населением.

Пчеловод: Я тоже подтверждаю ее полезность! 

Потому что она является высокопродуктивным медоносом, который охотно 
посещают пчелы и друге насекомые. Акациевый мед стабильно пользуется высокой 
популярностью у потребителей и всегда стоит дороже других разновидностей 
этого сладкого продукта. Сплошные заросли мы, пчеловоды считаем самыми 
желанными местами для размещения пасек во время кочевки. 

Фармацевт-Косметолог: Добавлю от себя, что ее цветы обладают лекарственными 
свойствами. Из цветов добывают эфирное масло для парфюмерной 
промышленности. 

Почвовед: Надо сказать, что Акация – Робиния относится к бобовым, а, 
следовательно, как все бобовые обогащает почву азотными солями, такими 
необходимыми для других растений.

Слово обвинителю

Обвинитель:

Принося несомненную пользу в специально созданных насаждениях, попав в 
природную среду, она способна причинить вред местным экосистемам. Связано 
это со способностью белой акации образовывать густые заросли. Она дает как 
корневые отпрыски, так и поросль от пней, а если робиния попадает на территорию 
лесхозов, она хорошо приживается в лесах. После плановых рубок деревьев, на 
таких площадях быстро образуются заросли белой акации. Причем, бороться с 
ней при помощи пилы и топора бесполезно: это только способствует появлению 
новой поросли.

Лесник: Но если акацию не трогать, она стареет и уступает место другим деревьям, 
а ее семена и листья богаты белком и служат ценным кормом для животных 

Судья: Подсудимая Белая акация, Вы виновной себя признаете?

Робиния: Ваша честь, не считаю себя виновной, в том, что люди обратили 
внимание на мои плюсы, не заметив минусы.
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Судья: Суд признает робинию, виновной лишь частично, а гражданам предлагает 
быть предусмотрительными и тщательно обдумать посадку деревьев на участках 
и склонах и стараться не рубить Робинию, чтобы не вызывать ее разрастания.

Судья: Так же у нас есть второй подсудимый.

Обвинитель: Речная дрейссена - это широко распространённый вид двустворчатых 
моллюсков, обитающий в пресных и солоноватых водах.

Обвинитель Вызываю свидетелей обвинения

Рыбнадзор Популяции дрейссен вызывают значительное изменение дна, 
нарушают среду обитания рыбы и их нерест. 

Поскольку каждая особь может пропускать через себя до одного литра воды в 
день, то это уменьшает количество фито- и зоопланктона для некоторых молодых 
рыб, местных моллюсков и других водных беспозвоночных. Это уже привело к 
исчезновению крупных популяций местных пресноводных моллюсков в Днестре.

А вот выделяемые моллюсками фекалии содержат значительное количество 
азота и фосфора, что приводит к вспышкам роста водорослей.

Работник гидроэлектростанции: Помимо экологического вреда дрейссена 
несёт с собой также экономический и социальный ущерб. Речная дрейссена 
может засорять различные типы гидравлических систем, в том числе питьевые 
водозаборы. Она может закупорить трубы и вызвать их повреждение, а также 
ухудшить вкус питьевой воды. 

Адвокат: Дрейссены — очень активные фильтраторы и в загрязненных 
органическими стоками реках очищают воду. А быстрому распространению 
способствовало не только естественное распространение по течению воды, но и 
человеческий фактор наличие судоходства на Днестре, а также обилие небольших 
лодок и катеров. Личинки, которых трудно разглядеть, легко могут оказаться в 
разных местах: в ёмкостях для хранения живцов и отсеках для содержания живой 
рыбы, в остатках воды в трюме судна и системы охлаждения двигателя. 

Так что в этом виноваты люди!

Судья: Признать Дрейссену виновной в попытках нарушения экосистемы, а людей 
обязать больше информировать в этом плане.

Ведь от знаний каждого гражданина зависит судьба целой страны и даже планеты!

Номинация «Произведение, рассказ, 
стихотворение, научно-популярная статья»
І место (возрастная категория до 16 лет)
Мунтян Валерия, 15 лет 
«Суд над видами-пришельцами»
г. Страшены, Молдова
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Хочу жить!
Слышите? Прислушайтесь… Я родился… Рядом со мной была моя мама, 

такая красивая… У нее были ярко-зеленые, узколинейные листья, которые 
аккуратно касались поверхности вод реки Днестр. Мелкие зеленовато-желтые 
цветки нежились на солнце и ласкали мой взор своей красотой. Стебель качался 
на ветру, создавая атмосферу умиротворенности, которую сложно забыть. Мама 
рассказала мне, что нам дали название «аир». Мы достаточно редкое растение, 
которое стоило бы поберечь. Наш дом – берег реки седого Днестра. 

Но однажды спокойное течение нашей жизни было прервано. Как-то раз, 
шлепая ветками по воде, я почувствовал неприятный запах и увидел, что 
поверхность реки покрылась разноцветными пятнами и полосами. В испуге птицы 
перестали петь, а рыбы ушли глубоко на дно. 

Я настороженно посмотрел на маму, она, шелестя листочками, сообщила, 
что эти пятна – результат работы зданий, которые находились чуть выше. По ее 
словам, все находились в большой опасности. «Неужели, это конец?!» – подумал 
я. На мгновенье показалось, что меня больше не станет и не смогу любоваться 
красотой этого места. 

Странные люди в белых одеждах выкопали меня и мою маму. «Вот и все!» 
– печально улыбнулась мама. «Нет, так не может быть, хочу жить!» – кричал я. – 
«Хочу жить!»

Люди услышали нас, они нашли нам место на стороне Днестра, где не было 
следов от деятельности зданий. «Мы остаемся дома»!

Номинация «Произведение, рассказ, 
стихотворение, научно-популярная статья»
І место (возрастная категория до 16 лет)
Аджигирей Никита, 15 лет «Хочу жить!»
г. Бендеры, Приднестровье, Молдова

Эссе “Великий Днестр”
Днестр – река в Восточной Европе, по которой проходит государственная 

граница между Республикой Молдова и Украиной. Длина Днестра составляет 
1362 км, площадь бассейна – 72,1 тыс. кв. км.

Самая большая река Молдовы — Днестр. Еще древние греки и римляне 
знали ее и называли Тирас. Величественные крепости, сооруженные на правом 
берегу реки, сохранились до настоящего времени в Хотине, Сороках, Бендерах, 
Белгороде-Днестровском. Днестр еще совсем недавно, каких-нибудь несколько 
десятилетий назад, считался самой чистой рекой Европы! 

В последнее время возникают все больше и больше экологических проблем 
по всему миру. Природный ресурс Молдовы – река Днестр – не является 
исключением. Гидрологи год за годом фиксируют крайне низкий уровень воды в 
Днестре. Не менее важной потенциальной проблемой являются планы развития 
гидроэнергетики. Если оборудовать ещё шесть полноценных электростанций на 
Днестре, это грозит подтоплением сельских угодий и уничтожением здешнего 
природного заповедника
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Исправлению текущей ситуации должно помочь прекращение вырубки лесов 
в Карпатах, там, где формируется сток Днестра. Ведь леса аккумулируют влагу 
и затем постепенно выдают ее в реку — поэтому в водных артериях обычно и не 
происходит обмеление в жаркое время года. 

По мнению и молдавских, и украинских экологов, строительство новых станций 
представляет реальную опасность для биоразнообразия и водных ресурсов 
Днестра. Если рань ше здесь во ди лись осётр и се врю га, то се год ня на смену 
им при шли непро мыс ло вые виды. Ученые утверждают, что из-за работы ГЭС и 
нарушения теплового режима уже уменьшились возможности самоочищения реки 
и снизился уровень водохранилища в Дубоссарах. Бассейн Днестра уникален 
в своем биогеографическом положении. Водно-болотные угодья реки имеют 
огромное международное значение. Основной же сегодняшней проблемой 
является неудовлетворительное качество днестровской воды, и в том числе 
качество источников питьевого водоснабжения. Днестр обмельчал, его берега 
стали местом сбора бытовых отходов. Работу по очистке реки, в частности 
берегов, от бытовых отходов в основном организуют волонтеры. Чтобы вновь стал 
Днестр чистым, полноводным, с обилием рыбы.

Номинация «Произведение, рассказ, 
стихотворение, научно-популярная статья»
IІ место (возрастная категория до 16 лет)
Тертяк Юлия, 16 лет «Днестр»
г. Кишинев, Молдова
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Жизнь на Днестре
Когда по синеве Днестра
Скользит тихонько пароход
И волны по брегам реки
Тихонько и бесшумно плещут, 
Летят к нам стаи журавлей, 
Чтоб танцы отплясать трепеща.
То станут рядышком в кружок
И ножками потопают, 
То подпрыгнут и взлетят, 
Крыльями похлопают. 
Их гнёзда в ивах над рекой
Жизнью наполняются.
И вот в гнезде уже птенцы
Счастьем озаряются. 
За лето детки подрастают 
И снова к югу улетают, 
Чтобы раннею весной
Вновь вернуться в край родной.
Ну, а быстрая река
Будет ждать издалека
Вольных, мирных птиц домой -
Возвращайтесь в край родной!

Номинация «Произведение, рассказ, 
стихотворение, научно-популярная статья»
IІ место (возрастная категория до 16 лет)
Ходзинская Дарья, 12 лет 
«Жизнь на Днестре»
г. Рыбница, Приднестровье, Молдова

Барви Дністра
Як добре народитись у красі!
Вмиватись сонцем, розмовлять з росою.
Ловити миті щастя золоті,
І тішитись прекрасною порою.
Біжить ріка, нестримна і прозора,
За нею вслід – і все наше життя.
За небокраєм тихим неозорим.
Існує світ прекрасного Дністра.
Історія ця зовсім нелегка.
Ріка – минулого відгомін!
У ній чарівність, простота,
І серце, і душа, і тихий спомин.
Усе злилось у приповідь одну.
Сьогодні йду й милуюся красою,
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Черпну водиці із самого дна,
Дістану все невидиме рукою,
Щоб доторкнутися до барв Дністра!
І в пам’яті пронести за собою,
Легенду ту, що мати промовля,
І злитись воєдино із рікою!

Номінація «Твір, оповідання, вірш, 
науково-популярна стаття»
ІІІ місце (вікова категорія до 16 років)
Бурдейна Олександра, 16 років 
«Барви Дністра»
с. Селище, Сокирянська ОТГ, Дністровський 
район, Чернівецька область, Україна

ЗБЕРЕЖИ КРАСУ ПРИРОДИ!
Заплющ зі мною очі,
Чуєш - дзвін природи лине.
Це чарівно,
Коли тихо без зайвих слів. 
Це чародійно, коли щасливий. 

О, красуне моя,
Незліченна й безмежна ,
Така широка та простора,
Водночас наповнена й легка, 

Ось, ось чуєш?
Соловейко щебета .
А ось біля тебе 
Пролинула крихітна бджола, 
Вітерець цілує щічки й плечі
І біжить по хвилях навмання. 

Відкриймо очі, зазирнемо вдалечінь 
Широкий Дністер розтелив свої водойми,
На дно схова 
Сердечний біль. 

О, красуня моя! 
Терпіти не довго тобі,
Надіюсь нащадки твої озирнуться,
Побачуть цей бруд навкруги,
Очистять береги, сміття повикидають.
Бо люди завжди пам’ятають ,
Що треба тебе берегти. 
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На мрійливих берегах принишкли верболози.
Зрідка десь там крякне качур 
Та сплесне риба із води 
А ось пролинуло те щастя,
а саме ключ із білосніжних лебедей 

Подивися навколо ще раз 
Закарбуй це все в собі навік, 
Бо є такі слова правдиві:
«Так буде не завжди!»

Номінація «Твір, оповідання, вірш, 
науково-популярна стаття»
ІІІ місце (вікова категорія до 16 років)
Муляр Євгенія, 15 років 
«Збережи красу природи!»
м. Могилів-Подільський, 
Вінницька область, Україна

Збережемо Дністер для нащадків!
Наш рідний край зачаровує своєю красою. Щороку влітку до берегів Дністра 

з’їжджаються сотні людей, щоб помилуватися красою та відпочити разом із 
родиною. Наприклад, я залюбки відпочиваю за містом біля річки, щоб насолодитись 
краєвидом та забути про міський шум. Та коли ти хочеш знайти гарну місцинку, це 
виявляється не просто.

На жаль, багато однолітків та й дорослих не дуже серйозно ставляться до 
проблем навколишнього середовища, думаючи, що нічого не станеться від одного 
фантика чи одного папірця, викинутого повз смітник. Це може й так, але так думає 
не одна людина, не дві, навіть не сотня... Навіть не задумуючись, що мало хто 
захоче приїжджати навіть до найкрасивішого місця на планеті, якщо там буде 
сміття…

Від такої безгосподарності страждає рослинний та тваринний світ. Тварина 
може померти, з’ївши якийсь пакет або папірець. На тій землі не росте ні трава, 
ні квіти, а разом із цим зникають багато видів комах та плазунів. Залишається 
мало їжі для м’ясоїдних, адже травоїдні теж помирають внаслідок забруднення 
водоймищ. 

Найбільше мене засмучує сміття саме біля водойм, адже воно потрапляє до 
річки чи навіть ставка, з якого щось не зовсім хочеться їсти смачну рибку, особливо 
якщо ловиш її одразу в пакеті з-під чіпсів.

Настає літо, спека… Це все починає гнити та жах як неприємно пахнути. Тоді 
вже не дуже хочеться йти купатись чи навіть сидіти біля водойми. Та й краєвид 
вже не такий привабливий, якщо його взагалі видно із-за гір сміття. Навіть якщо 
все довкола очистити, земля та вода уже не будуть такі, як раніше, адже туди вже 
потрапили шкідливі хімікати, які майже неможливо очистити. Ґрунт перестає бути 
родючим і там, де ще кілька років тому була зелена травичка, тепер лише пісок та 
каміння. Тай вода вже не така прозора, як раніше, тепер вона з якимось зеленим 
відтінком.
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Жахлива ситуація, чи не так? Тому, щоб через декілька років це все не стало 
нашою буденністю, потрібно вже зараз берегти нашу прекрасну природу і наш 
Дністер!!!

Номінація «Твір, оповідання, вірш, 
науково-популярна стаття»
ІІІ місце (вікова категорія до 16 років)
П’янзина Дар’я, 15 років 
«Збережемо Дністер для нащадків!»
м. Могилів-Подільський, Вінницька область, 
Україна

Зачем беречь природу

Днестр
Шумный, бурливый, привольный
Днестр седой наш бежит.
Щедрый, широкий, раздольный
К пологим брегам он спешит.
Всех он напоит, умоет
Чистой, прохладной водой
И душу нежно наполнит 
Отражённой прозрачной водой.
Улыбнётся в солнечных брызгах,
Ветерком прошуршит над главой
И польются песни родные
С крутых его берегов.

Номинация «Произведение, рассказ, 
стихотворение, научно-популярная статья»
ІIІ место (возрастная категория до 16 лет)
Цуркан Елизавета, 9 лет «Днестр»
г. Рыбница, Приднестровье, Молдова 

Номинация «Произведение, рассказ, стихотворение, 
научно-популярная статья»
ІIІ место (возрастная категория до 16 лет)
Чарная Дарья, 14 лет 
«Зачем беречь природу»
г. Кишинев, Молдова
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Могилів-Подільський на захисті водних ресурсів
Водні ресурси України та світу в цілому з кожним роком все більше вичерпуються, 

зазнають тотального неконтрольованого забруднення. Річка Дністер, у басейні 
якої ми проживаємо, не є виключенням. У пониззі річки на території водно-
болотних угідь відбуваються не менш жахливі зміни, ніж у тропічних лісах. 
Відповідно до результатів першого «Глобального огляду водно-болотних угідь», 
що був підготовлений в рамках Рамсарської конвенції, біорізноманіття Дністра 
втрачається втричі швидше, ніж лісів. Значення річок та водно-болотних угідь 
для планети є критично важливим. Тут живуть та розмножуються 40% світових 
популяцій рослин та тварин. Значна кількість видів риб, амфібій на певних стадіях 
життєвого циклу можуть перебувати тільки на території водно-болотних угідь, це 
дуже важливі території для мігруючих птахів. Не останню роль у зміні видової 
структури та чисельності біологічного різноманіття басейну Дністра займає 
забруднення річки побутовими відходами. Вирішення цієї проблеми, на жаль, не 
визнається компетенцією держави на практиці. А отже, відповідальність за чистоту 
берегів річок лежить на кожному із нас. Відповідно і покращення їх стану – це 
завдання, що стоїть перед нами.

Сьогодні в Україні відбувається адаптація всіх сфер діяльності людини 
до стандартів та норм цивілізованого Заходу. Одним із проявів є проведення 
різноманітних заходів екологічного спрямування рушієм прогресу – молоддю. 
Жителі Могилів-Подільської громади також охоче долучаються до охорони 
навколишнього середовища своєї малої батьківщини. 

Україна поступово починає відмовлятись від одноразових тонких пакетів, 
на черзі одноразовий посуд... Водночас, молодь Могилів-Подільської громади 
допомагає планеті вже зараз. У 2021 році вчетверте пройшла акція до 
Міжнародного дня чистих берегів. Консультативно-дорадчим органом міської 
ради, молодіжною радою було створено екологічну платформу “Save your planet”, 
в рамках якої організовано ряд заходів у закладах освіти громади. У школах та 
коледжах проведено виховні години, квести, просвітницькі години тощо. Активна 
молодь Могилів-Подільського здійснила прибирання територій, прилеглих до річки 
Дністер. 

Щороку 22 березня до Всесвітнього дня водних ресурсів проводяться 
заходи, організовується прибирання берегів лівих приток Дністра – річок Дерло й 
Котлубаївка, результативним є прибирання водних джерел.

Екологічний стан Дністра та його приток – це своєрідне дзеркало, що показує 
нам наше майбутнє. Лише спільними зусиллями й активною громадською 
позицією кожного зможемо зберегти та примножити красу і багатство нашого краю, 
залишивши своїм нащадкам те, чим маємо можливість тішитися ми.

Номінація «Твір, оповідання, вірш, 
науково-популярна стаття»
ІІІ місце (вікова категорія 17-21 років)
Зайка Ярослав, 17 років, стаття 
«Могилів-Подільський на захисті 
водних ресурсів»
с. Бронниця, Могилів-Подільський район, 
Вінницька область, Україна
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«І біжить вода з-під крана»
Ще дуже рано, на світанку, 
Будить матінка Оксанку.
Позіхнувши неохоче, 
Вона терла свої очі.
Чимчикуючи спросоння, 
Стала умиватись доня.
І біжить вода з-під крана – 
Чистить зубки вже Оксана.
З мила бульбашки пускає, 
Щось під ніс собі співає.
Корчить в дзеркалі гримаси, 
Приміряє вже прикраси.
З ванни в зал собі спішить, - 
А вода усе біжить…
Довго б бігала Оксана,
Та її спинила мама.
Стань же, доню, схаменись!
Будь уважна, роззирнись.
А хіба не знаєш ти – 
Воду треба берегти!
Є в природі рік багато,
Та про них потрібно дбати.
Моря, безкраї океани
Міліють, скоро їх не стане.
Людина знищує природу,
Бездумно витрачає воду.
А у воді – саме життя 
З початку віку і буття.
Оксанко, доню, йди сюди,
Я розповім про стан води.
Як п’єш її – вона рідка,
Замерзла, наче лід, тверда.
Як підійме її хмара,
Стане водяна, мов пара.
Землю дощиком напоїть,
І у спеку заспокоїть.
В лісі вранішня роса – 
Теж вода...
Не лиш виблискує красою,
Вона життя несе з собою! 
Комашки, тварини, рослини
Не можуть без неї і днини.
Рибалки на березі річки,
Що в’ється як стрічка…
Приборкавши силу води,
Людина не знає біди. 
Вона через греблю мандрує
І станція світло дарує.
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Тож, пам’ятаємо завжди:
Не витрачаємо води!
Без потреби не включай,
Економ і пам’ятай – 
Це важливо дуже знати,
Іншим теж про це сказати.
Бережи усю природу,
А найперше – чисту воду!
І Оксанка тут раптово
Дала мамі чесне слово: 
- Кран я буду закривати,
Воду мудро витрачати!

Номінація «Твір, оповідання, вірш, 
науково-популярна стаття»
ІІІ місце (вікова категорія від 21 року)
Дроган Оксана, 34 роки, 
«І біжить вода з-під крана»
с. Білоусівка, Дністровський район, 
Чернівецька область, Україна
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Состав конкурсной комиссии 
международного бассейнового конкурса 

«Акварели Днестра» 2021
Председатель комиссии – Михайлюк Роман Йосифович – начальник 
Днестровского бассейнового управления водных ресурсов и организатор конкурса 
(г. Ивано-Франковск, Украина).

Состав конкурсной комиссии по определению победителей в номинации 
«Рисунок»:

• Гричулевич Лилия Александровна – представительница ОО «Черноморский 
женский клуб» (г. Одесса, Украина);• Андрухив Татьяна Романовна – начальница отдела водных отношений 
и бассейнового взаимодействия БУВР Западного Буга и Сяна (г. Львов, 
Украина);• Коваленко Елена Васильевна – представительница от Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) (г. Киев, Украина);• Блохина Ирина Владимировна – координатор конкурса «Акварели Днестра» 
от правого берега Днестра в Молдове, преподаватель высшей категории лицея 
им. Нечуя-Левицкого (г. Кишинев, Молдова)

Состав конкурсной комиссии по определению победителей в номинации 
«Фоторабота»:

• Трач Марьяна Игоревна – начальница отдела водных отношений и 
бассейнового взаимодействия Днестровского БУВР (г. Ивано-Франковск, 
Украина);• Майстришин Тарас Васильевич – профессиональный фотограф, член 
Национального союза журналистов Украины (г. Ивано-Франковск, Украина);• Вовчук Ольга Петровна – ведущий документовед, отдел контроля, 
делопроизводства, связей с общественностью и прессой (г. Ивано-Франковск, 
Украина);• Криворучко Ольга Алексеевна – координатор конкурса «Акварели Днестра» 
от левого берега Днестра в Молдове, представитель Международной 
ассоциации «Эко-ТИРАС» (г. Рыбница, Молдова).

Состав конкурсной комиссии по определению победителей в номинации 
«Видеофильм, слайд-шоу»:

• Гнатишин Иванна Васильевна – заместительница начальника 
Днестровского БУВР (г. Ивано-Франковск, Украина);• Трач Марьяна Игоревна – начальница отдела водных отношений и 
бассейнового взаимодействия Днестровского БУВР (г. Ивано-Франковск, 
Украина);• Орфанова Мария Михайловна – доцент кафедры экологии Ивано-
Франковского национального технического университета нефти и газа 
(г.Ивано-Франковск, Украина);• Андрухив Татьяна Романовна – начальница отдела водных отношений 
и бассейнового взаимодействия БУВР Западного Буга и Сяна (г. Львов, 
Украина).
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Состав конкурсной комиссии по определению победителей в номинации 
«Мероприятие по оздоровлению водных ресурсов»:

• Синяева Татьяна Степановна – координатор проектов Международной 
ассоциации «Эко-ТИРАС» (г. Кишинев, Молдова);• Властимил Карлик – эксперт по природоохране экологической 
некоммерческой организации «Arnika» (г. Прага, Чехия);• Козар Олег Павлович – заместитель начальника Днестровского БУВР – 
заместитель председателя комиссии (г. Ивано-Франковск, Украина);• Трач Марьяна Игоревна – начальница отдела водных отношений и 
бассейнового взаимодействия Днестровского БУВР (г. Ивано-Франковск, 
Украина);• Орфанова Мария Михайловна – доцент кафедры экологии Ивано-
Франковского национального технического университета нефти и газа 
(г. Ивано-Франковск, Украина); • Гричулевич Лилия Александровна – представительница ОО «Черноморский 
женский клуб» (г. Одесса, Украина).

Состав конкурсной комиссии по определению победителей в номинации 
«Произведение, рассказ, стихотворение, научно-популярная статья»:

• Гнатишин Иванна Васильевна – заместительница начальника 
Днестровского БУВР (г. Ивано-Франковск, Украина);• Деркачева Ольга Сергеевна – украинская писательница, доктор 
филологических наук, член Национального союза писателей Украины с 2010 г. 
(г. Ивано-Франковск, Украина);• Криворучко Ольга Алексеевна – координатор конкурса «Акварели Днестра» 
от левого берега Днестра в Молдове, представитель Международной 
ассоциации «Эко-ТИРАС» (г. Рыбница, Молдова);• Андрейчук Ольга Васильевна – инженер І-ой категории отдела водных 
отношений и бассейнового взаимодействия (г. Ивано-Франковск, Украина).
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Склад конкурсної комісії 
міжнародного басейнового конкурсу 

«Барви Дністра» 2021
Голова комісії – Михайлюк Роман Йосипович – начальник Дністровського 
басейнового управління водних ресурсів та організатор конкурсу (м. Івано-
Франківськ, Україна).

Склад конкурсної комісії з визначення переможців у номінації «Малюнок»:

• Гричулевич Лілія Олександрівна – представниця ГО «Чорноморський 
жіночий клуб» (м. Одеса, Україна);• Андрухів Тетяна Романівна – начальниця відділу водних відносин та 
басейнової взаємодії БУВР Західного Бугу та Сяну (м. Львів, Україна);• Коваленко Олена Василівна – представниця від Організації з безпеки та 
співробітництва в Європі (ОБСЄ) (м. Київ, Україна);• Блохіна Ірина Володимирівна – координаторка конкурсу «Барви Дністра» 
від правого берега Дністра у Молдові, викладач вищої категорії ліцею 
ім. Нечуя-Левицького (м. Кишинів, Молдова).

Склад конкурсної комісії з визначення переможців у номінації «Фоторобота»:

• Трач Мар’яна Ігорівна – начальниця відділу водних відносин та басейнової 
взаємодії Дністровського БУВР (м. Івано-Франківськ, Україна);• Майстришин Тарас – професійний фотограф, член Національної спілки 
журналістів України (м. Івано-Франківськ, Україна);• Вовчук Ольга Петрівна – провідна документознавиця, відділ контролю, 
діловодства, зв’язків із громадськістю та пресою (м. Івано-Франківськ, 
Україна);• Криворучко Ольга Олексіївна – координаторка конкурсу «Барви Дністра» 
від лівого берега Дністра у Молдові, представниця Міжнародної асоціації 
«Еко-ТІРАС» (м. Рибниця, Молдова).

Склад конкурсної комісії з визначення переможців у номінації «Відеофільм, 
слайд-шоу»:

• Гнатишин Іванна Василівна – заступниця начальника Дністровського БУВР 
(м. Івано-Франківськ, Україна);• Трач Мар’яна Ігорівна – начальниця відділу водних відносин та басейнової 
взаємодії Дністровського БУВР (м. Івано-Франківськ, Україна);• Орфанова Марія Михайлівна – доцентка кафедри екології Івано-
Франківського національного технічного університету нафти та газу (м. Івано-
Франківськ, Україна);• Андрухів Тетяна Романівна – начальниця відділу водних відносин та 
басейнової взаємодії БУВР Західного Бугу та Сяна (м. Львів, Україна).

Склад конкурсної комісії з визначення переможців у номінації «Захід з 
оздоровлення водних ресурсів»:

• Синяєва Тетяна – координаторка проектів Міжнародної асоціації «Еко-
ТІРАС» (м. Кишинів, Молдова);
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• Властиміл Карлик – експерт з природоохорони екологічної некомерційної 
організації Arnika (м. Прага, Чехія);• Козар Олег Павлович – заступник начальника Дністровського БУВР – 
заступник голови комісії (м. Івано-Франківськ, Україна);• Трач Мар’яна Ігорівна – начальниця відділу водних відносин та басейнової 
взаємодії Дністровського БУВР (м. Івано-Франківськ, Україна);• Орфанова Марія Михайлівна – доцентка кафедри екології Івано-
Франківського національного технічного університету нафти та газу (м. Івано-
Франківськ, Україна);• Гричулевич Лілія Олександрівна – представниця ГО «Чорноморський 
жіночий клуб» (м. Одеса, Україна).

Склад конкурсної комісії з визначення переможців у номінації «Твір, оповідання, 
вірш, науково-популярна стаття»:

• Гнатишин Іванна Василівна – заступниця начальника Дністровського БУВР 
(м. Івано-Франківськ, Україна);• Деркачова Ольга Сергіївна – українська письменниця, докторка 
філологічних наук, членкиня Національної спілки письменників України з 
2010 р. (м. Івано-Франківськ, Україна);• Криворучко Ольга Олексіївна – координаторка конкурсу «Акварелі Дністра» 
від лівого берега Дністра у Молдові, представниця Міжнародної асоціації 
«Еко-ТІРАС» (м. Рибниця, Молдова);• Андрійчук Ольга Василівна – інженерка І-ої категорії відділу водних 
відносин та басейнової взаємодії (м. Івано-Франківськ, Україна).









Содержание данной публикации, высказанные в ней мнения, оценки и выводы отражают 
точку зрения авторов и могут не совпадать с официальной позицией ОБСЕ.

В 2021 году конкурс был реализован при финансовой поддержке Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) через Бюро Координатора 
экономической и экологической деятельности ОБСЕ, а также при поддержке 
Государственного агентства водных ресурсов Украины.


