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Дорогі друзі!
В 2016 році конкурс «Барви Дністра» тривав з 22 березня по 12 вересня. Цей конкурс 

спрямований на залучення учнівської та студентської молоді, громадськості до заходів, 
спрямованих на збереження, відновлення та раціональне використання водних ресур-
сів. Організаторами Конкурсу виступили: Львівське обласне управління водних ресур-
сів; Львівська обласна організація товариства меліораторів та водогосподарників Укра-
їни; Чорноморський жіночий клуб/МАМА-86-Одеса; Центр Демократичного Розвитку 
Молоді «Синергія»; Молодіжний екологічний центр ім. В.І.Вернадського; Міжнародна 
екологічна асоціація захисників річки «Eco-TIRAS».

Завдяки співпраці державних і громадських організацій України, Молдови 
(Придністров’я) в 2016 році в конкурсі прийняли участь більше 400 учасників. Призе-
рами в представлених номінаціях стали 64 конкурсанта. Щороку конкурс підтверджує 
свою актуальність та необхідність у подальшій потребі поширення серед молоді еколо-
гічної освіти, шани до дбайливого використання та відтворення водних ресурсів. Орга-
нізатори мають надію на те, що з кожним наступним роком до цієї благородної справи 
буде приєднуватися все більше і більше бажаючих зберегти наш прекрасний басейн 
Дністра майбутнім поколінням.

З повагою,
голова оргкомітету конкурсу «Барви Дністра» 

Крута Н.С.

Дорогие друзья!
В 2016 году конкурс «Акварели Днестра» проходил с 22 марта по 12 сентября. Этот 

конкурс направлен на привлечение учащейся и студенческой молодежи, а также широ-
кого круга общественности к мерам по сохранению, восстановлению и рационально-
му использованию водных ресурсов. Организаторами Конкурса выступили: Львовское 
областное управление водных ресурсов; Львовская областная организация общества 
мелиораторов и водохозяйственников Украины; Черноморский женский клуб/МАМА-
86-Одесса; Центр Демократического Развития Молодежи «Синергия»; Молодежный 
экологический центр им. В.И.Вернадского; Международная экологическая ассоциация 
защитников реки «Eco-TIRAS».

Благодаря сотрудничеству государственных и общественных организаций Украины, 
Молдовы (Приднестровье) в 2016 году в конкурсе приняли участие более 400 участ-
ников. Призерами в представленных номинациях стали 64 конкурсанта. Ежегодно 
конкурс подтверждает свою актуальность и необходимость в распространении среди 
молодежи экологического образования, воспитания уважительного отношения к раци-
онаьному использованию и восстановлению водных ресурсов. Организаторы надеются 
на то, что с каждым последующим годом к этому благородному делу будет присоеди-
няться все больше и больше желающих сохранить наш прекрасный бассейн Днестра 
будущим поколениям.

С уважением,
председатель оргкомитета конкурса «Акварели Днестра» 

Крутая Н.С.
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Номінація «Малюнок»
І місце (вікова категорія до 10 років)
Владимиров Владимир, 8 лет, 
«Ночной сторож»,
г. Дубоссары, Молдова (Приднестровье)

Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія до 10 років)
Цекот Олена, 9 років, «Забави на Дністрі»,
м. Львів

Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія до 10 років)
Турченюк Ірина, 9 років, «Квітучий Дністер»,
м. Одеса

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

Мелешко Софія, 5 років, 
«Прогулянка по Дністру»,

м. Львів

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія до 10 років)
Ігнатєва Аріна, 9 років,  «Вартовий»,
м. Одеса

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія до 10 років)
Бучинська Ліза, 7 років,  «Вечір на Дністрі», 
м. Одеса

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія до 10 років)
Іванців Діана, 7 років,  «Хочемо купатися в чистому Дністрі», 
с. Жирова, Жидачівський район, Львівська обл.

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія до 10 років)
Верис Дмитро, 7 років,  
«Краєвид річки Дністер»,
м. Одеса
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Номінація «Малюнок»
І місце (вікова категорія 11-15 років)
Лутчин Ангеліна-Софія, 12 років, 
«Рідний край», 
с. М. Горожанка, Миколаївський район, 
Львівська обл.

Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія 11-15 років)
Кушнір Яна, 15 років, «На ранковій зорі», 
м. Одеса

Номінація «Малюнок»
І місце (вікова категорія 11-15 років)
Бусарєва Єлизавета, 12 років, 
«Ранок на Дністрі», 
м. Одеса

Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія 11-15 років)
Віцина Діана, 12 років, 
«Озеленення Дністровських берегів», 
м. Одеса

Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія 11-15 років)
Ковальчук Ярина, 12 років, 
«Матінка-природа», 
м. Миколаїв, Львівська обл.

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 11-15 років)
Вареньева Анастасия, 13 лет, «На берегу Днестра»,
г. Дубоссары, Молдова (Приднестровье)

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 11-15 років)
Іванова Софія, 11 років, «Гарний край»,
м. Одеса

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 11-15 років)
Стратан Яна, 14 років, «Життєдайний Дністер»,
смт. Затишшя, Захарівський район, Одеська обл.

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 11-15 років)
Чорнобровий Євгеній, 11 років, 
«Казковий Дністер»,
м. Одеса
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Номінація «Малюнок»
І місце (вікова категорія 16-21 рік) Нерубащенко Діна, 
16 років,  «Яскраві дні біля Дністра», 
м. Білгород-Дністровський, Одеська обл.

Номінація «Малюнок»
ІІ місце (вікова категорія 16-21 рік)
Пиж Володимир, 21 рік, «Ранок над Дністром»,
м. Яворів, Львівська обл.

Номінація «Малюнок»
ІІІ місце (вікова категорія 16-21 рік)
Глей Христина, 16 років, «Дністер у барвах»,
с. Вербляни, Яворівський район, Львівська обл.

Номінація «Фоторобота, пейзажі Дністра»
І місце (вікова категорія до 16 років) 
Сокульєва Світлана, 14 років, 
«Осінь на Дністровських схилах»,
смт. Овідіополь, Одеська обл.

Номінація «Фоторобота, пейзажі Дністра»
ІІ місце (вікова категорія до 16 років) 
Горшкова Анастасія, 13 років, «Човен надії», 
смт. Затишшя, Захарівський район, Одеська обл.

Номінація «Фоторобота, пейзажі Дністра»
ІІІ місце (вікова категорія до 16 років) 
Ляхович Юлія, 12 років, 
«Швидкоплинний Дністер»,
с. Стрілковичі, Самбірський район, Львівська обл.

Номінація «Фоторобота, тваринний 
та рослинний світ Дністра»
І місце (вікова категорія до 16 років) 
Михайлюк Ксенія, 14 років, «Гидке каченя»,
смт. Лиманське, Роздільнянський район, Одеська обл.

Номінація «Фоторобота, тваринний 
та рослинний світ Дністра»
ІІ місце (вікова категорія до 16 років) 
Білик Марія, 15 років, 
«Господар берегу «Пан Бусол»,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.
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Номінація «Фоторобота, пейзажі Дністра»
ІІ місце (вікова категорія 16-21 рік) 
Зеленюк Станіслав, 17 років, «Шепіт води»,
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.
(Молдова, р-н Окниця, с. Унгурь)

Номінація «Фоторобота, тваринний 
та рослинний світ Дністра»
І місце (вікова категорія 16-21 рік) 
Дзюбинська Тетяна, 20 років, «Родинна прогулянка»,
м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл.

Номінація «Фоторобота, пейзажі Дністра»
ІІІ місце (вікова категорія 16-21 рік) 
Брадько Анастасия, 17 лет, «На срезе веков»,
г. Дубоссары, Молдова (Приднестровье)

Номінація «Фоторобота, тваринний 
та рослинний світ Дністра»
ІІІ місце (вікова категорія до 16 років) Щербаков 
Павло, 15 років, «Товариш Ходжи Насреддіна», 
с. Маяки, Біляївський район, Одеська обл.

Номінація «Фоторобота, людина і Дністер»
І місце (вікова категорія до 16 років) 
Глущенко Олеся, 10 років, «Рятуємо нашу річку!»,
с. Йосипівка, Овідіопольський район, Одеська обл.

Номінація «Фоторобота, людина і Дністер»
ІІ місце (вікова категорія до 16 років) 
Шевченко Андрій, 15 років, «Ода Дністру»,
смт. Овідіополь, Одеська обл.

Номінація «Фоторобота, пейзажі Дністра»
І місце (вікова категорія 16-21 рік) 
Харабар Карина, 16 років, «Дивовижні води лиману»,
смт. Лиманське, Роздільнянський район, Одеська обл.

Номінація «Фоторобота, 
людина і Дністер»
ІІІ місце (вікова категорія до 16 років) 
Калинюк Тетяна, 15 років, 
«Закохані в Дністер»,
с. Добровляни, Заліщицький район, 
Тернопільська обл.

Номінація «Фоторобота, тваринний 
та рослинний світ Дністра»
ІІ місце (вікова категорія 16-21 рік) 
Агафонов Павел, 17 лет, 
«Хозяйка медной горы»,
г. Дубоссары, Молдова 
(Приднестровье)



10 11

Номінація «Фоторобота, тваринний 
та рослинний світ Дністра»
ІІІ місце (вікова категорія 16-21 рік) 
Фур Тарас, 18 років, «Лісова красуня»,
с. Бісковичі, Самбірський район, Львівська обл.

Номінація «Фоторобота, людина і Дністер»
І місце (вікова категорія 16-21 рік) 
Рудий Тарас, 16 років, «З Україною в серці»,
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.

Номінація «Фоторобота, 
людина і Дністер»
ІІ місце (вікова категорія 16-21 рік) 
Сайдель Юлія, 16 років, 
«Міст через Дністер»,
смт. Овідіополь, Одеська обл.

Номінація «Фоторобота, людина і Дністер»
ІІІ місце (вікова категорія 16-21 рік) 
Мусіхіна Марія, 17 років, «З Україною в серці»,
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.

Номінація «Фоторобота, пейзажі Дністра»
І місце (вікова категорія більше 21 року) 
Кучерява Галина, 26 років, «Дністер»,
м. Самбір, Львівська обл.

Номінація «Фоторобота, пейзажі Дністра»
ІІ місце (вікова категорія більше 21 року)
Швец Игорь, 27 лет, «Туман появился незаметно»,
г. Рыбница, Молдова (Приднестровье)

Номінація «Фоторобота, пейзажі Дністра»
ІІІ місце (вікова категорія більше 21 року) 
Деркач Роман, 26 років, «Дністер»,
м. Самбір, Львівська обл.
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Кросворд «На схилах Дністра»

По горизонталі: 5. Районний центр на півдні Тернопільщини, колишній 
кліматичний курорт із елітними пляжами на Дністрі. 6. Давньогрецький вче-
ний, який в І ст. до н. ери називав річку скіфською назвою, що походить від 
іранського прикметника «швидкий», «неприборканий». 7. «Який чудовий ве-
чір на Дністрі! Шумлять жита і . . . ясно світить, стрекоче коник у нескошеній 
траві, солодкий аромат дарують квіти»(С. Семирозум). 9. Травяниста квітка 
фіолетово-коричневого кольору з шаховим рисунком, яка поширена у при-
леглих до річки ділянках, а саме в Заказнику «Стариці Дністра». 14. «Вже мі-
сяць мовчазний цвіте, стихає між дерев пташиний . . ., вітри десь загубились 
в полі, лиш чути як шумить Дністер» (Славомир). 15. Місто, в якому 2010року, 
Басейнова рада Дністра ухвалила Міжнародний день Дністра, який відзна-
чають щорічно в другу суботу липня. 16. Ліва притока річки в межах Молдови 
і Кодимського району Одеської області, довжиною 33км. 19. Дністровський ... 
- утворення при впадінні річки в Чорне море в межах Одеської області між 
Овідіопільським та Білгород-Дністровським районами. 20. Права притока 
Дністра в межах Івано-Франківської та Львівської областей, довжиною 107км, 
а ще пісня української співачки О.Білозір. 21. «Вже з Дністром прощаються 
лелеки, дзвонить . . ., пожовтліла тлінь. І сідає на стрункі смереки, бабиного 
літа волосінь»(В.Вихрущ, «Осінь над Дністром»). 24. Вадул-лой - ... - місто в 
Молдові, розташоване на правому березі Дністра в 23км від Кишинева - улю-
блене місце віддиху кишинівців і жителів сусідніх населених пунктів. 25. Дрібні 
краплі води, що утворюються на поверхні землі, рослинності та інших предме-
тах, провісник світанку й дня, що наближається. 28. Село в Турківському районі, 
поблизу якого, із джерела Старе Поле, бере свій початок третя річка України за 
довжиною - Дністер. 29. «Мовчав я, тихий син Збруча, мовчала ти . . . Нічлави, 
і наче сивий дід, бурчав Дністер і ніс одвічні лави» (Є.Зозуляк). 31. Пластична 
осадова гірська порода, що складається в основному із мінералів, що розбу-
хають і липнуть при намоканні. 36. Риба ряду оку неподібних, яка водиться в 
середніх Дністра та Пониззі. 37. Село в Молдові, в районі міста Сороки, розта-
шоване на правому березі, від якого по Дністрі проходить державний кордон 
між Україною та Молдовою аж до села Козлова Могилів-Подільського району 
Вінницької області. 38. Права притока Дністра довжиною 232 км, проходить 
в межах Сколівського, Турківського, Дрогобицького, Стрийського та Жидачів-
ського районів Львівської області. 41.СМТ в Білгород-Дністровському районі 
Одеської області, розташоване на Будакській косі між Дністровським лима-
ном і Чорним морем. 42. Національний природний парк «Подільські ...», роз-
ташований біля Кам’янець-Подільського Хмельницької області, характерний 
сильно розчленованими скальними вапняковими пасмами. 43. ...-Дністровськ 
- місто обласного підпорядкування в Одеській області, розташоване на Дні-
стровському лимані за 18 км від Чорного моря. 44. Село в Миколаївському ра-
йоні на лівому березі річки в межах Верхньо-Дністровської уголовини.

По вертикалі: 1. Дністровський ... - утворення річкою Дністер, 
розташоване на межі чотирьох областей, з 2008 року внесено до 
списку семи природних чудес України. 2. «Кружляли довго птиці над 
Дністром, у ... їм дорога пролягла, і полетіли; кинули причал, де літо 
якорило їх у гніздах»(П.Мельник). 3. Місто Чернівецької області, роз-

По горизонталі: 5.Заліщики. б.Птоломей. 7.Місяць. 9.Рябник. 14.Гомін. 15.Тернопіль. 16.Білоч. 19.Лиман. 20.Свіча. 
21. Листя. 24.Воде. 25.Роса. 28.Вовче. 29.Дочка. 31.Глина. 36.Судак. 37.Німереука. 38.Стрий. 41.3атока. 42.Товтри. 
43.Білгород. 44.Розвадів.
По вертикалі: 1.Каньйон. 2.Вирій. 3.Хотин. 4.Геродот. 8.Ясен. 10.Біле. 11.Річище. 12.Ночі. 13.Ністру. 17.Чайковичі. 
18.Тирасполь. 22.0деса. 23.Тірас. 26.Аромат. 27.Монета. 30.Черн. 32.Буревій. 33. Літо. 34.Яків. 35.Жидачів. 39.Шатро. 
40.Грози. 
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Кросворд «Голубий Дністер»

По горизонталі: 5. Село Старо-Самбірського району, розташоване пере-
важно на лівому березі річки Дністер. На околиці села в урочищі «Загоро-
дище» колись існувала фортеця. 6. Місто Львівської області на лівому березі 
річки. Назва якого походить від верби із червоним пруттям, яка в минуло-
му була дуже поширена на берегах Дністра. 10. Ліва притона річки в межах 
Бучацького району Тернопільської області, довжиною до 38 км, на берегах 
якої побудовано бази відпочинку. 11. «Пливе у даль віків замріяний Дніс-
тер, гойдає сині хвилі теплий ...»(О.Кишканюк). 12. Права притока Дністра в 
межах Турківського і Старо-Самбірського районів, впадає в річку між селами 
Лопушанка-Хомина і Стрілки. 15. «А гордий... пливе, не оглядаючись назад, 
хвилюється, вирує водоспадом. На дно ховає свій душевний плач і серед ночі 
світить зорепадом»(О.Кишканюк). 16. Риба родини коропових, яка водиться 
у водах Середнього Дністра. 17. «Дністром літа спливають у минуле, у ... річ-
ки уже не перейти, шептались з вітром молодії лози, у задумі лились дівочі 
сльози»(Зельд). 18. Село у Старо-Самбірському районі, у якому в ХIII ст. помер 
і був похований у місцевому монастирі Галицько-Волинський князь Лев І, син 
короля Данила Галицького. У селі річка виходить з гір на рівнину. 21. Місто в 
Молдові на правому березі Дністра. У місті здійснюється прикордонний контр-
оль з Україною. 22. Ліва притока річки в межах Старо-Самбірського і Самбір-
ського районів, довжиною 94 км, бере свій початок у Польщі, яку ще назива-
ють Стривігор. 27. Село в Турківському районі на берегах Дністра Лімнянської 
сільської ради. 29. Село Верхній ..., розташоване переважно на правому бе-
резі річки. Поблизу села є Лаврівський монастир. 30. Права притока Дністра 
в межах Богородчанського, Калуського та Галицького районів Івано-Франків-
ської області, довжиною 72 км, впадає в річку на північно-західній околиці 
міста Галича. 31. «Там на схилах Дністра, ще в ромашках цвіте наше літо і 
вечірній ... золотої зорі не погас» (П.Шмігельський). 32. «Вже з Дністром про-
щаються ..., ходить тихо осінь по стерні. Задимилась синь полів далеких, до-
гора діброва в далині» (В.Вихрущ).

По вертикалі: 1.Село в Миколаївському районі на лівому березі річки, ві-
доме тисячолітнім дубом з обхватом 8 м та висотою 12 м. Біля села є Ланд-
шафтний заказник «Стариці Дністра». 2. Риба родини коропових, яка водить-
ся у водах Дністра. 3. «Кружляли довго птиці над Дністром, понад полями 
... - в два крила. Манило неба синього шатро: У вирій їм дорога пролягла» 
(П.Мельник). 4. База відпочинку, що знаходиться на березі Дністра, в місці де 
зустрічаються три області - Чернівецька, Вінницька та Хмельницька. 7. Село 
на лівому березі річки, поблизу Старого Самбора на автомобільній дорозі 
Львів - Ужгород. 8. Права притока Дністра в межах Жидачівського району, до-
вжиною 11км. 9. Місто в Молдові, розташоване на правому березі річки за 
7км від залізничної станції Рибниця. 13. Село Старо-Самбірського району, яке 
розташоване на двох берегах Дністра. 14. Гори на сході Центральної Європи, 
звідки бере початок річка Дністер. 19. Гора в Турківському районі, ви-
сотою 932 м, неподалік якої бере початок наша річка. 20. Ліва прито-
ка Дністра в межах Хмельницької та Вінницької областей, довжиною 
93км. 23. Камяний уламковий матеріал, який гірська річка в межах 
Карпат виносить на рівнинну поверхню дна. 24. Права притока річки 
на території Молдови, довжиною 286 км. 25. Відомий краєзнавець, 

ташоване на правому березі річки, відоме фортецею XII! - XVIII ст., що збере-
глася до наших днів. 4. Давньогрецький історик,який вперше згадує Дністер у 
\/ст. до н.е., як прикордонну річку зі Скіфією під назвою «Тірас». 8. Довговічне 
високе дерево родини маслинових з твердою деревиною, яке поширене у 
вологих місцях середньої частини Дністра. 10. Озеро в Біляївському районі 
Одеської області, розташоване в дельті Дністра і з’єднується з річкою прото-
кою і його рукавом під назвою Турунчук. 11. «Дністер тече прудкіш, яри стрім-
кіш ніж наші, мов круча - ....Та щось дихне і враз: південне небо - лазурова 
чаша, і вічність - час»(Є.Маланюк). 12.«... тихії, солов’їнії на Дністрі. Омі зоря-
ні, омі синії я зустрів»{В.Шовкун, «На Дністрі»). 13. Румунсько-молдавська на-
зва річки Дністер. 17. Село в Самбірському районі, розташоване на лівому бе-
резі річки, в якому, на пеньку, був з’явлений образ Миколая-Чудотворця, і де 
було збудовано 1801 року церкву з ім’ям цього святого. 18. Місто у Молдові, 
друге за величиною у республіці, пристань; назва якого походить від античної 
назви Дністра. 22. Місто обласного підпорядкування на Чорноморському 
узбережжі України, біля якого розташований Нижньодніпровський націо-
нальний природний парк. 23. Антична назва річки Дністер, в переводі з іран-
ського (скіфського) - «швидкий». 26. «Який чудовий вечір на Дністрі! У воді 
верба полоще віти, звучать гітари струни чарівні і ... п’янкий дарують квіти» 
(С.Семирозум). 27. «Ніч на Дністрі, ... місячна в Дністрі, купає срібло і не тоне, 
і хвиля там легенько стогне, замри і стій»(0.Герасименко). 30. Права притока 
Дністра в межах Жидачівського району довжиною 8 км. 32. «Я музику Дні-
стрових хвиль хотів на нашу мову перекласти, його липневі прибережні лас-
ки, його весняний ...» (Славомир). 33. «Там на схилах Дністра, ще в ромашках 
цвіте наше... і вечірній вогонь золотої зорі не погас»(П.Шмітельський). 34. «Як 
вечір крила розпростер, шубовснув місяць у Дністер, ловив там рибу дядько 
... і місяць впіймав у ятір»(Я. Бенза). 35. Місто Львівської області, розташоване 
на межі горбистої Подільської височини, за Зкм від впадіння в Дністер його 
найбільшої притоки - річки Стрий. 39. «Кружляли довго птиці над Дністром, 
понад полями танець - в два крила. Манило неба синього ...: у вирій їм до-
рога пролягла» (П.Мельник). 40. «Як жадалось нам о тій порі, аби зникли... на 
Дністрі, аби зникли - станули, мов дим, аби вічно був він голубим»(П.Палій).
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професор Львівського університету, який 1803 року побував у верхів’ях Дні-
стра і зробив докладні пошуки витоків річки. 26. Найбільш поширена промис-
лова риба в дністровських водах і найбільш улюблена прибережних рибалок. 
28. Місто, районний центр Львівської області, з території якої бере початок 
річка Дністер.

По горизонталі: 5.Тершів. б.Самбір. 10.Бариш. 11.Вітер. 12.Ясениця. 15.Дністр. 16.Марена. 17.Брід. 18.Спас. 21.Сороки. 
22.Стрвяж. 27.Бережок. 29.Лужок. 30.Луква. 31.Вогонь. 32.Лелеки.
По вертикалі: 1.Верин. 2.Підуст. 3.Танець. 4.Вілія. 7.Бачина. 8.Куна. 9.Резіна. 13.Стрілки. 14.Карпати. 19.Розлуч. 
20.Лядова. 23.Щебінь. 24.Реут. 25.Рогрер. 26.Короп. 28.Турка

Паспорт на екологічну стежку «Таємниці берегів Дністра»

Село Роксолани Овідіопольський район Одеська область. 
Розташування: вздовж берега Дністровського лиману, довжина - 5 км, 

кільцева. 
Значення екологічної стежки: навчально - пізнавальне, виховне, практич-

не, естетичне, рекреаційне. Короткий опис маршруту: стежка Дністровськими 
кручами, рідкісні рослини та тварини, урочище «Отарик», Роксоланівський 
геологічний розріз, узбережжя лиману.

Історичні відомості про навколишнє середовище: городище «Ніконій», за-
лишки старого аеродрому часів Першої світової війни.

Екскурсійні зупинки: «Ніконій», «Жива природа», «Урочище «Отарик», 
«Роксоланівський геологічний розріз», «Природоохоронна».

Стан екологічної стежки: задовільний.
Режим користування: вільний.

 

Зупинка №1: «Ніконій».
Багато ще не відкритих таємниць приховує прекрасний Дністер. Одна з 

них — античне місто Ніконій, засноване переселенцями з Греції в шостому 
столітті до нашої ери. Це місто мало величезне торгівельне значення і добре 
налагоджений морський зв’язок з великими містами Давньої Греції (зокре-
ма з Афінами). З Ніконія до давньогрецьких міст вивозили на продаж зерно, 
про що свідчать знайдені під час розкопок великі зерносховища. До міста 
головним чином ввозили вино в амфорах, маслинову олію, посуд. Ніконій - 
перше античне місто, де був налагоджений випуск монети із зобра-
женням сови і колеса. А це свідчить про його значну міць і важливе 
економічне та культурне значення серед поселень північно-західного 
Причорномор’я. За даними археологічних розкопок, розквіт Ніконія 
прийшовся на ІVст.до н.е. Але згодом, в III ст. до н.е. рукав Тіраса (су-
часного Дністра), на якому знаходився Ніконій, обмілів і став несуд-
ноплавним. Це, звісно, відобразилось на економіці давнього міста. 

Номінація «Заходи з оздоровлення водних ресурсів» 
І місце Слоцький Мар’ян, 61 рік

Кросворд «На схилах Дністра»
Кросворд «Голубий Дністер»

м. Рудки, Самбірський район, Львівська обл.
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Торгівельні зв’язки різко скоротилися, місто занепало. Ніконій береже ще ба-
гато таємниць. Більш ніж 50 років одеські археологи ведуть розкопки Ніконія 
- однієї з найдавніших пам’яток античної цивілізації.

Зупинка № 2: «Жива природа».
На Дністровських кручах збереглася степова рослинність, характерна для 

типчаково - ковилових степів. Тут є види, включені до Червоної книги України 
і Червоного списку Одеської області: ковила Лессінга, іриси карликові, тюль-
пан Шренка, ефедра двоколоскова та інші. Значні площі на кручах займають 
лісонасадження. Тут зустрічаємо акацію білу, гледичію,          в’яз, дуб. У ярах 
ростуть кущі шипшини, глоду, терену, бузина чорна, алича. Флористичне різ-
номаніття складає біля 300 видів рослин. Порізаний рельєф, численні обриви 
та чагарникова рослинність приваблюють сюди на гніздування десятки видів 
птахів. Це обумовлено тим, що дана ділянка розташована в Афро-Євразій-
ському міграційному коридорі. Тут ми можемо спостерігати унікальне гніздо-
ве поселення сиворакші - надзвичайно гарної пташки синього забарвлення. 
Із земноводних та плазунів зустрічаємо ропуху звичайну, жабу озерну, вужів, 
ящірок, полоза жовтобрюхого. У посадках та чагарниках є зайці, тхори, їжаки, 
лисиці, косулі, дикі кабани. 

Зупинка № 3: «Урочище «Отарик».
Це надзвичайно гарна природна бухта, улюблене місце відпочинку лю-

дей. Тут збереглася стіна ангару для гідропланів, які базувались на Отарику 
під час Першої Світової війни.

Зупинка № 4: «Роксоланівський геологічний розріз».
Ця геологічна пам’ятка репрезентує послідовність глобальних змін кліма-

ту. Тут можна спостерігати чергування жовтих, червоних, бурих нашарувань 
різних періодів. Унікальна лесово - грунтова формація - найбільш повна у 
всьому Чорноморському регіоні, має товщину до 50 - 52 м. Ми можемо ба-
чити чергування семи горизонтів суглинків, вік яких більш ніж 42 тисячі років. 
У горішній частині розрізу вчені виявили рештки діяльності стародавньої лю-
дини. Вивчати розріз приїздять геологи з Польщі, Канади, Ізраїлю, Франції.

Зупинка № 5: «Природоохоронна».
М’який клімат узбережжя Дністровського лиману, гарні краєвиди, прибе-

режні піски, чиста вода приваблюють сюди численних відпочивальників та 
туристів. Але, узбережжя Дністровського лиману потребує постійного захис-
ту. Подекуди трапляються стихійні сміттєзвалища, розорюються схили круч, 
необережність людей часто призводить до пожеж - вигорають великі ділянки 
круч, лісосмуг, плавнів. Є випадки незаконного видобування глини та піску, 
що призводить до руйнування берегів, зсувів та обвалів. Великої шкоди на-
носить несанкціоноване будівництво та відсутність системи каналізування.

Тому, Дністровський лиман потребує нашого захисту від екологічних бід.

 «Річка безіменна».

Моя маленька річечка, моя ти Безіменна. 
З тобою стільки спогадів: дитинство і любов. 

Тут стільки перемріяно і стільки пережито.

Пішло води багато, багато відійшло.
Ще ніби вчора бігали, босоніж по воді 

Ще ніби вчора ... Та вже пройшли роки.
Ми стали вже дорослими. Та де б ми не були. 

Свою маленьку річечку. Ми не забудем, ні!

Т. Харковенко

Сьогодні є очевидним, що з-поміж усіх речовин на Землі, вода - найпо-
ширеніша і, напевно, найдивовижніша. Наше життя немислиме без неї - не-
повторної частини матеріального світу. Тому, дуже важливо досліджувати 
властивості води, яку ми споживаємо, використовуємо в повсякденному житті.

В усі часи людство так чи інакше використовувало воду. Причому, основним 
її джерелом, в першу чергу, були річки. Саме тому, до річок ставились з особли-
вою повагою, берегли їх навіть у тих випадках, коли води було вдосталь.

З розвитком цивілізації, на жаль, змінились не тільки об’єми водокористу-
вання, але і саме ставлення до річки, як джерела життєдайної вологи. Людина 
відірвалась від природи, беручи воду з комунального крану, вона забула про 
першоджерела, з яких вона надходить.

З розвитком господарства людина навантажувала водні екосистеми і особ-
ливо малі річки, в басейнах яких мешкає переважна більшість населення. Бага-
то річок у селах і містах стали практично місцем для скидання сміття, відходів. 
Малі річки потроху перетворюються на стічні канави. Не відстає від них і водна 
артерія Баштанкова - Безіменна.

Річка Безіменна бере початок із джерела «Русначчина» на південно-східній 
окраїні с. Баштанків Кодимського району Одеської області і впадає в р. Білоні 
притоку Дністра. Річка має ще одну назву - Русначча. За оповідками старожилів, 
поблизу річки, мешкала сім’я переселенців (руснаків). З того часу річка і дістала 
ще одну назву - Русначча.

Рівневий режим характеризується весняною повінню, низькою літньою ме-
женню, що порушується дощовими паводками, незначним підйомом води во-
сени внаслідок дощів, порівняно високий і малостійкий взимку.

Замерзання річки відбувається в першій половині грудня, інколи в листопа-
ді. У другій половині березня річка повністю очищується від криги. Найпрозо-
ріша вода взимку та під час літньо-осінньої межені. У цей час, річка живиться 
підземними водами.

Слід відмітити, що екологічний стан р. Безіменна різко погіршується при 
проходженні територією села, далекий від екологічного оптимуму. Погіршення 
бактеріального стану води р. Безіменна зумовлено поганим санітарним станом 
річки, величезною кількістю смітників у заплаві річки, відсутністю сані-
тарно-захисних і водоохоронних зон.

Проблема забруднення поверхневих вод річки Безіменної для 
с.Баштанків стоїть дійсно дуже гостро.

Значним джерелом забруднення р. Безіменна - поверхневий стік із 
сільськогосподарських угідь, населених пунктів.

Номінація «Заходи з оздоровлення водних ресурсів» 
ІІ місце Сайдель Юлія, 16 років 

Екологічна стежка «Таємниці берегів Дністра»
смт. Овідіополь, Одеська обл.
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Із внесених на поля добрив у водні об’єкти виносяться азотні сполуки, калій-
ні, пестициди. Часто на березі річки виникають стихійні сміттєзвалища.

Джерелом забруднення річкової води є відходи та звалища на березі річ-
ки, які містять у собі скло, пластикову тару і тару з фарб, будматеріали, мета-
лобрухт, побутове сміття - все це потрапляє на звалища від населення.

На сьогодні, річка має поганий екологічний стан, хоча в минулому була 
досить повноводою річкою, половина населення с.Баштанків користувалися 
водою річки.

Аналіз стану води р. Безіменна вказує на необхідність створення заходів 
спрямованих проти замулення і забруднення, серед яких головними є забо-
рона розорювання земель на ерозійно-небезпечних ділянках, збільшення лі-
систості водозбору, що найбільшою мірою сприяє оптимальному стану води 
у річці.

Одним з напрямків для виходу з цього кризового стану є залучення до 
охорони річок школярів, жителів села, громадських природоохоронних ор-
ганізацій та активістів-природоохоронців, забезпечення їх роботи відповід-
ними знаннями і конкретними настановами. Слід вживати заходи щодо роз-
чистки річки, що спричинює покращення санітарно- екологічного стану річки.

Час від часу екологічна бригада нашої школи приймає активну участь у 
природоохоронних акціях по відновленню річки Безіменної. Школярі збира-
ють сміття, приймають участь у розчищенні річки.

Отож, в планах ще дуже багато потрібно зробити, але якщо навіть цей, 
далеко не повний перелік заходів буде виконаний, то можна очікувати реаль-
них результатів. А все це тільки на користь громаді.

Ріка дитинства

Буває, часом згадую дитинство, 
Криштальний хлюпіт чистої води. 
Калину, ніби вдягнену в намисто,
Й у нашому саду смачні плоди.

Босоніж бігала тут ранньою росою, 
Зганяючи отару до ріки,
Вмивалась я студеною водою: 
Хлюпоче річка тут уже віки.

У Липу Золоту впада Ценівка,
Тече вода, й нікуди не зверта,
І пила воду білая берізка,
Струнка тополя і гнучка верба.

Роки спливали, а за ними й річка.
І крапелька за краплею текла. 
Сумують верби і суха берізка,
Бо висохла в Ценівці вже вода.

Води цілющої давно у нас немає. 
Лиш де-не-де лишилися струмки, 
Бо все тече, але не все минає,
Над берегами вічної ріки.

Поема про Маяки

Маяки! Село моє рідне – 
Оспівував гарний поет,
Яке воно гарне і видне 
Розкинулось повз очерет.

Поет Володимир любив написати,
Про село своє рідне, в якому і ріс.
І працю рибалок не раз оспівати 
З якими і сам він думками проріс.

Красиві лини проживали у річці.
Очеретом пророслим вкривались дахи.
Блакитнії раки ховались у нірці,
У заводі завжди гніздились птахи.

А глянеш тепер - що ж це коїться зараз? 
Забруднюють річку, зникають птахи.
Вони ж тут гніздились, нема їх тут нині,
В приватних руках вже і берег й ставки.

Дністерська вода не питна, не прозора.
Її ж так оспівував рідний поет 
І Рильський читав його вірші про флору.
На місці замовника - головбуд звів котедж.

Та вірять в Маяках в прекрасне майбутнє 
Що все повернеться й води чистота.
Махатимуть крилами птахи привітно 
Повернуть селянам луги й берега.

О, Гетьман - мій прадід, пробач нам, 
                                                               нащадкам. 
Не вдячний ти, мабуть, за все це людям.
Та все ж ми піднімем, вернемо й відтворим 
І плавні, й запруди на радість всім нам.

І знов залунає гетьманське слово 
Маяківську славлячи рідну красу.
В природу, яку він любив величаво 
Клянуся, мій прадід, свій внесок зроблю.

Номінація «Заходи з оздоровлення водних ресурсів» 
ІІІ місце Ігнат Аміна , 14 років

«Річка Безіменна»
с. Баштанків, Кодимський район, Одеська обл.

Номінація «Вірш»
І місце (вікова категорія до16 років) 

Сухарська Зоряна, 15 років, 
«Ріка Дитинства»,

смт. Козова, Тернопільська обл.

Номінація «Вірш»
ІІ місце (вікова категорія до16 років) 

Головченко Тетяна, 13 років, 
«Поема про Маяки»,

с. Маяки, Біляївський район, Одеська обл.
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Плач по Днестру

Днестра печальная слеза
Течет прозрачна и светла.
Она скучает по Днестру:
По полноводному, тому,
Который корабли носил
И полон был речных он сил.

Уходят рыбы из Днестра,
Их истребляют не щадя.
И водорослей хоровод
Насколько видит глаз, цветет.

И нет уж места на брегах
Для гнезд с птенцами милых птах
Деревьев хилые ростки
Теперь то там, то сям видны.

И видно дно и мелководье.
И не поможет половодье.
Плотин железные щиты
Сжимают грудь большой реки.

Давайте Днестр родной спасем,
Для внуков реку сбережем!
Чтоб средь зелених берегов
Текла река без всех оков.

Лебеді на Дністрі

Багато птахів відлітають восени,
А лебеді зосталися на зиму.
Прекрасна зграя посеред ріки 
Не хоче покидати Україну.

Дністер холодний, - чим пригрів він їх? 
Чим пригорнув до себе птахів гордовитих? 
Швидкий, бурхливий обрію потік 
Зумів їх гонорових зупинити.

І не покинуть Дністер рідний свій.
Хоч мерзнуть крила - це їх батьківщина. 
Люблять ріку, бо це їх отчий дім,
Як українці люблять Україну.

Лебідка біла захищає лебедят,
Маленьких діток від небезпек різних.
А діти України віддають життя.
Боронять Мати від ворогів грізних.

Не відлітають лебеді у вир,
В країни теплі тропіків і літа.
Покірно ждуть лебедики весни,
Зеленої травички й перших квітів.

Не зрадять рідний край вірні птахи,
Не зрадять Батьківщину українці.
Як прийде час і запанує мир,
Розправлять крила лебеді на річці.

Заклик до людей!

Біля нашого містечка 
Протікає чиста річка,
І зовуть її Дністер - 
Найгарніша із сестер.

Має вона гарну вроду,
Прикрашає всю природу,
Мов дівчина у спідничці,
Постає пред нами річка.
Так могли ми би сказати,
Та нема чого брехати.
Наша річка забруднилась 
І на людство розізлилась.
Бо негоже і понині,
Себе вести так людині.
Кожен з нас повинен знати,
Що про річку треба дбати!
Чи чистенька? Чи глибока?
Чи над берегом висока?
Не стікають стічні води?
Омиваються пороги?
Земневодним добре жити?
Чи потрібно щось змінити?
А змінити все потрібно,
Щоби річка була гідна:
Гідна шани і поваги.
І до вашої уваги 
Головні слова почуйте:
Серцем річку цю відчуйте,
І надалі лиш цінуйте!

Бережіть красу Дністра

Приходжу і милуюся,
Природі знов дивуюся...
Тече Дністер - чарівна річка,
Така незвідана й велична.
Припідняла сині брови,
Обійняла гори і діброви,
Усміхнулась, заспівала,
Настрій гарний дарувала.
Прекрасні лебеді пливуть,
Надію й радість всім несуть,
Із щастям в крилах прилітають,
На сім’ї гнізда заплітають.
В ідилії заквітчана природа,
Вітрами всім роздмухана свобода,
Та чому зітхає важко річка?
Бо болить душа її велична:
Людська байдужість та свавілля 
Чинять над річко насилля.
О річко рідна, мій Дністер!
Від господаря природи ти ледь не вмер! 
Відпочити хочеться усім,
І великим, і малим,
Розважатись, милуватись,
Веселитись і купатись.
Та за собою лінь прибрати,
Насмітили скрізь - й тікати.
Закидали Дністер, забруднили,
Своєю черствістю й бездушністю залили. 
А браконьєри, вбивці люті,
Лиш думають, як би дорожче збути, 
Пташок та рибок, звірів цінних,
За них заплатять щедро, неодмінно. 
Бездумно Дністер убивають,
І про майбутнє забувають.
То ж, люди, станьте, подивіться,
Що наробили ви?! Спиніться!
Вам від ганьби нема спасіння,
Не дасть вам Бог благословіння.
Шануйте та любіть природу 
І бережіть тремку її красу,
Бо тому роду не буде переводу,
Який цінує все і завчасу.

Номінація «Вірш»
ІІІ місце (вікова категорія до16 років) 

Ковальчук Мария, 13 лет, 
«Плач по Днестру»,

г. Дубоссары, Молдова (Придністров’є)
Номінація «Вірш»

І місце (вікова категорія 16-21 рік) 
Серженік Ярослава, 17 років, 

«Лебеді на Дністрі»,
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.

Номінація «Вірш»
ІІ місце (вікова категорія 16-21 рік) 

Мельничук Аліна, 16 років, 
«Заклик до людей!»,

м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.

Номінація «Вірш»
ІІІ місце (вікова категорія 16-21 рік) 

Козак Анастасія, 16 років, 
«Бережіть красу Дністра»,

м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.
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Краплинка Дністра

По безкрайньому небесному океані плавали білосніжні кораблі Хмари. Їхніми 
пасажирами були прозорі тендітні краплинки.

На одному з таких кораблів плила по небу краплинка Дністрянка. Вона була ве-
села і гомінка. Дністрянка раділа від того що пливе додому...

- А де ж твій дім? - запитували інші краплинки-пасажирки.
- Моя країна - Україна, багата блакитними водоймами і швидкими річками. А дім 

мій це бистрий Дністер, що несе свої води через Тернопільський край.
-Від того і звуся я - Дністрянка, що народилася в Дністрі - хвалилась крапелька.
-Ой як цікаво! Розкажи, розкажи - просили подружки Дністрянку.
-На Тернопіллі, де простягнувся Дністровський каньйон, поважно лине річка 

Дністер. Ось там я і народилась. А разом зі мною народились тисячі моїх братиків і 
сестричок. Ми мандрували разом з дідусем Дністром через мальовничі села і міста 
України, захоплювались красою рідного краю. Дідусь дорогою розповідав цікаві і 
захоплюючі історії про рідний край: його історію, звичаї, обряди.

-А куди ж ви подорожували? - запитала найменша краплинка.
- Дідусь Дністер вів нас у синє море, яке чомусь на Україні називають Чорним 

морем. Нам було дуже цікаво дізнатися, як море може бути чорним?
-І що воно дійсно чорне? - гуртом загукали краплинки.
-Ні воно насправді синє, але з часом якщо люди не схаменуться може стати чор-

ного кольору. Викидаючи в море сміття і відходи люди забруднюють морські води, 
вони стають каламутними і непридатними для життя водних мешканців.

-Як сумно...- сказала маленька крапелька.
-Але є і приємні новини - заявила Дністрянка - мені казали Водорості Чорного 

моря, що вони зі всіх сил очищують воду, і поки що це їм частково вдається.
-А Чорне море справді прекрасне, воно - безкрайнє! Коли ми до нього дістались 

були дуже стомлені, і тоді море, як лагідна матуся, заспівало нам шумом хвиль ко-
лискову, заколисуючи в чарівні кольорові сни.

На ранок виглянуло лагідне сонечко і своїми промінцями покликало нас до себе. 
Ми вистрибнули з моря перетворились на парові краплинки і опинились на небес-
ному кораблі Хмарі, яким саме зараз повертаємось додому.

- О, які гарні краєвиди, яка чудова природа!- загомоніли краплинки дивлячиь 
вниз.

- Ось жовті соняхи повертають свої голівки до сонця, а он лелека п’є воду з кри-
ниці, а ось безкрайні жита, далі зачарований казкою ліс, і той що стирає дні і несе їх 
своїми водами у вічність - це Дністер!

- Допобачення подружки, я вдома! Мовила Дністрянка, і стрибнула з Хмари 
вниз, а за нею полинули донизу її братики і сестрички. І над Україною засріблився 
рясний дощик, який вмив сади і поля Тернопільщини, і напоїв живильним соком 
річки і озера. Дністер був радий зустрічі з своїми краплинками, і з цієї миті в них роз-
почалася нова мандрівка, нові казки і нові пригоди.

Сказки дядюшки Сома

В глубоком омуте под поваленной ивой жил дядюшка Сом. Он БЬІЛ УЖЕ 
ОЧЕНЬ СТАР, И САМ С УВЕРЕННОСТЬЮ НЕ МОГ СКАЗАТЬ, СКОЛЬКО ЖЕ ЗИМ ПРО-
ЖИЛ. Дядюшка сом редко покидал свою удобную нору под корнями старой ивы. 
Он предпочитал тихо дремать, качаясь, как в гамаке, на мягкой тине. Изредка про-
носились мимо него стайки пескариков, лениво пропливали золотие налимы или 
прошмыгивала хитрая щучка. Но дядюшка Сом спал. Иногда, во время, обеденного 
зноя, когда все обитатели большой реки оставляли свои повседневные хлопоты, 
к норе старого сома припливали любопытные мальки и принимались тормошить 
дядюшку Сома. Они хотели послушать его удивительные истории. Рыбешки тянули 
его за большие уси, весело перекатывались по огромной спине, ловко сьезжая по 
мощному хвосту. Дядюшка сом пытался притворяться спящим, но вскоре сдавался 

- Ладно, сорванцы, будь по-вашему. Что же вам рассказать?
- Про злую щуку под старой корягой. Как она чуть в сеть не попала,- попросил 

маленький карасик, который очень боялся огромной щуки.
- Нет, лучше про огромную рибу, которая катает странннх риб без хвоста,- сказа-

ла крошечная красноперка.
- Про людей я расскажу потом. А сегодня я поведаю вам старую сказку о боль-

шой воде. В стародавние времена, когда я был размером с водяную улитку, била 
наша река огромная, как море (я вам о море рассказывал раньше, про огромную 
соленую реку без берегов). Редкая двуногая риба могла переплыть ее. Да и сам я 
побаивался запливать на середину реки. Глубока и широка бьла наша река. Много 
нашего брата обитало в ее глубинах, не то что сейчас. Помню, попал я в водоворот, 
закружило меня, завертело. Еле выбрался. Так вот, били то золотие времена: вода 
была чистая, прозрачная, а как вкусная, надышаться не мог. Жизнь бьша кругом: и 
в воде, и на воде. Прилетали птици к нашим берегам, расправляли белоснежнне 
паруса крыльев. Красота. Но пришли двуногие риби, и не стало прежней жизни. 
Обмелела наша река, обвалились берега, полилось к нам отравы всякой, посыпался 
мусор. Ушла большая риба, улетели белоснежнне птици. Вот такая сказка.

- Разве это сказка? - удивился маленький сомик.
- Ти прав. Не сказка это, а быль. Но я надеюсь, что двуногие риби поймут, что без 

реки не только мы погибнем, но и их жизнь изменится не в лучшую сторону. Вода 
всем необходима. Нет без нее жизни.

Дядюшка Сом вздохнул и отвернулся, прикрив длинными усами печальные гла-
за. Малыши грустно переглянулись и медленно поплили вдоль берега. И каждый 
думал о большой воде, о белокрылой птице и о золотом времени, когда так весело 
было кататься на прозрачной волне родной реки.

Номінація «Твір прозою, оповідання»
І місце (вікова категорія до16 років) 

Вавричук Михайло, 11 років, «Краплинка Дністра»,
м. Тернопіль

Номінація «Твір прозою, оповідання»
ІІ місце (вікова категорія до16 років) 

Головенко Андрей, 12 лет, «Сказки дядюшки Сома»,
г. Бендеры, Молдова (Приднестровье)
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Переплетені долі

Широке, безкрає блакитне небо здіймається над двома постатями, які крокують 
нога в ногу. Перша з них вища, це сивочолий дідусь Петро, а поруч з ним іде його 
внук - Іванко, він саме у тому віці, коли йому все на світі цікаво. Подорожні йдуть бе-
регом річки Ценівки. Довкола них безмежне зелене поле із безліччю різних трав та 
квітів. Тут, біля самого берега річки ростуть два дерева, саме вони привернули увагу 
маленького хлопчика, і він запитав:

-Дідусю, а чому ось ці деревця переплелись гілочками, хіба їм так добре?
-Не знаю, синку, чи добре, але чому вони такі незвичні, розповісти можу. Ти го-

товий послухати?
-Авжеж, готовий! Розповідай, мені цікаво!
-Тоді слухай. Цю історію мені розказав батько.
Колись давно це красиве місце було схоже на пекло, воно повністю просякле 

кров’ю і сльозами, адже століття тому тут проходили бої, а замість чудових квітів тут 
лежали загиблі та поранені вояки. І в нашому селі тоді розташовувався військовий 
госпіталь. Це були часи знаменних боїв Січових Стрільців за гору Лисоню. Чимало 
людей тут пожертвували своїм життям і молодістю ради своєї землі.

Так от, жило тоді багато сімей, товаришували всі, одні одним допомагали. Саме 
такими були дві родини - Грабарів і Боднарів... Вони були особливо дружними між 
собою. У першій сім’ї був парубок Назар, а в другій - дівчина Марія. Діти дружили, 
разом худобу пасли, гралися, а потім спалахнуло між ними те палке почуття, яке 
люди називають коханням. Та Назара покликали до Січового Стрілецтва, боронити 
рідну землю. І він пішов не замислюючись. Завдяки молитвам Марії його ніколи не 
зачіпала ворожа куля, але одного разу він все ж не вберігся. Пораненого хлопця од-
разу доправили в госпіталь, але перед цим Назар пообіцяв своєму ворогу, що пом-
ститься, чим дуже зачепив його самолюбство. Хлопець швидко поправився, тому що 
рана була неглибока...

... Після одужання Назар із Марійкою пішли прогулятися берегом Ценівки. Назу-
стріч їм із зарослів осоки вийшов той чоловік, який підстрелив Назара. Йому добре 
запам’яталися слова юнака про помсту, тому він покинув свій табір і прокрався на 
територію села. Коли молода пара побачила військового зі зброєю в руках, то на 
мить отетеріла.

Першим оговтався Назар і миттєво заступив собою кохану. Саме в той час во-
рожий солдат натиснув на курок і пролунав голосний постріл серед нічної тиші. На-
падник одразу зник, не залишивши ніяких слідів. На ранок, двох мертвих закоханих, 
пробитих однією кулею, знайшли місцеві люди. Навіть мертвий Назар не випускав 
коханої зі своїх обіймів. Після цього на березі Ценівки виросло два дерева: могутній 
дуб і тендітна берізка, які сплелися вітами. Вони символізують трепетне, молоде 
кохання між парубком і дівчиною, які загинули від ворожої кулі.

-Ось так, онучку, ось так. Тепер ти зрозумів чому ці дерева не такі, як усі?
-Так, дідусю, зрозумів, але ця історія видалася мені такою сумною.
-На жаль, дорогенький, у нас багато історій, серед яких одна сумніша за іншу. 

Скільки горя принесла боротьба за рідні землі! Саме тому ми повинні пам’ятати, на 
які жертви йшли наші прадіди заради свободи та незалежності майбутніх поколінь!

Подорож у сон

Легенький вітерець ніжно похитував гілля дерев, опускаючи їх то вниз, то підніма-
ючи високо вгору, колихав хвилі ріки. Сонце ніжно зігрівало своїм промінням Сашка, 
що голосно сміючись, біг крутим берегом Дністра. Таким щасливим він не був іще, 
мабуть, ніколи. Ще б пак, його мрія здійснилась: хлопцю подарували вудочку, і те-
пер він може рибалити сам. Ось і сьогодні, в такий погожий день, він спішив на річку. 
Вибравши гарне місце під деревом, хлопчик примостився і закинув наживку у річку. 
Але сонечко так лагідно зігрівало, так ласкаво пестило, що Сашко, чекаючи на рибку, 
закрив очі і ... заснув. Але ні, навіть не так. Він відправився у захоплюючу подорож. 
Сниться хлопчикові, що зустрів він Чарівника. Старенький дідусь із сивою бородою си-
дів на лавочці і спостерігав, як граються діти. Аж раптом, Юрко, хороший друг нашого 
сплячого рибалки, викинув сміття у річку. Чарівник розлютився, перетворив Юрчика і 
Сашка в риб та відпустив у воду. Перше, що відчув Сашко, будучи вже рибою, непри-
ємний запах. Хлопчик зрозумів, що сморід іде від відходів, які жителі навколишніх сіл 
викидають у Дністер. Запах був просто нестерпним, усі рибки змушені були ховатись у 
водоростях. «Ах, ось чому я не міг впіймати жодної рибини!»,- подумав Сашко. Проте 
це ще не було найгіршим. Сашко плив річкою, і раптом наткнувся на мертвих рибок. 
Його охопив жах. «Чому їх тут так багато? ІЦо ж трапилось?»,- скрикнув він. Хлопець 
розумів, що до цього також причетні люди. Він відправився вверх за течією і побачив 
те, що назавжди змінило його: усі відходи із заводу, що стояв у місті, стікали просто у 
річку. Це страшенно забруднювало Дністер і було однією з причин риб’ячих смертей. 
Сашко плив далі, доки не зустрів велику чорну пляму. Хлопчик одразу зрозумів, що 
це і є та нафта, про яку він чув у школі на уроках природознавства. «Це вона забруд-
нює нашу річку. Вже ось і дід Микита води із неї не п’є. А розказував він, що колись 
водиця у річці була такою чистою, що навіть лікуватись нею можна було», - подумав 
Сашко. Йому стало лячно, хлопчик хотів знову стати собою. Вже і за ділом Микитою 
засумував, він ж завжди розказує такі цікаві історії. І про Дністер також. От, наприклад, 
чому річка називається Дністер? Хлопчик згадував собі цю легенду, а в думках, немов 
звучали слова діда: «Колись давно на цьому місце, де тече Дністер, був просто без-
іменний струмочок, вздовж якого жили люди. Та вони не мали ще таких календарів, 
як от зараз, їм ніхто не нагадував по радіо, який сьогодні день, та в них узагалі радіо 
не було. І от для того, щоб знати яка дата, жителі робили на березі позначки. Новий 
день - нова позначка. Цей календар допомагав їм визначати, коли є якесь свято, коли 
треба сіяти, жати. Та одного разу струмок розлився і затопив берег, змивши позначки 
та піску. Люди бідкались і говорили :

Хто дні стер? - і самі собі відповідали:
Та хто?! Струмок дні стер.
З того часу і назвали струмок цей «Дністер».
Згадавши собі цю історію, Сашко одразу зрозумів, що чарівник дуже схожий на 

діда Микиту. Пригадались йому й дідові слова про те, що річку треба берегти. «Так ось 
в чому справа. Дід Микита хоче, щоб я врятував річку»,- вигукнув хлопчик і одразу ж 
перетворився знову на себе. Сашко прокинувся і миттю побіг додому. Він зустрів діда 
Микиту і сказав, що хоче допомогти річці, хоче зберегти її. Разом з дідом вони пішли 
очищувати її від сміття. Це побачили інші жителі села та охоче допомагали їм. З кож-
ним днем все більше і більше людей дізнавались про те, як можна допомогти річці 
і також приєднувались до роботи. Учні місцевих шкіл протестували проти заводу та 
його відходів, що плавали у річці, і згодом цю проблему було вирішено: завод більше 
не виливав нічого шкідливого туди.

І ось сьогодні, теплого літнього дня Сашко взяв свою вудочку і відправився на ри-
боловлю.

Його серце раділо, коли вій бачив, то у річці немає сміття, а недалеко від 
нього весело хлюпочеться місцева дітвора. Яким ж щасливим почував себе 
хлопчина. То може і нам варто подбати про чистоту Дністра? Може і ми, як і 
Сашко, можемо його врятувати?

Номінація «Твір прозою, оповідання»
ІІІ місце (вікова категорія до16 років) 

Мартинишин Юлія, 15 років, «Переплетені долі»,
смт. Козова, Тернопільська обл.

Номінація «Твір прозою, оповідання»
І місце (вікова категорія 16-21 рік) 

Пискливець Наталія, 17 років, «Подорож у сон»,
м. Чортків, Тернопільська обл.
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Велич та трагедія перлини України

Ми живемо в мальовничій Україні, знаємо її дзеркальні озера, теплі моря Криму, 
безмежні долини степів та бурхливі ріки такі як Дніпро та Дністер, тобто непо-
вторну красу нашої природи.

Від північних схилів Українських Карпат до сонячних берегів Чорного моря 
звивистою голубою стрічкою тихо, подекуди бурхливо несе свої води друга 
по величині річка України -Дністер. Яка починається з маленького струмочка, 
що тече з-під могутнього дуба, де колись вода пробила дно і зараз б’є вище 
нього. Назва цієї чудної річки бере свій початок ще з Київської Русі, що озна-
чає «бистра вода». Величаво пливе дністровська вода, повниться пташиним 
щебетом, вбираючи сонце та голубінь українською неба. Вода - це джерело 
життя, неоціненний дар дарований природою.

Дністер - ідеальна річка для водних мандрівок. Зелені ліси, казкові пече-
ри та скелі зачаровують кожного. З вершин скель просто в річку зриваються 
потоки водоспадів, багато печер мають свою історію, колись вони слугували 
домом для монахів.

Дністровська долина вражає своєю неповторною красою. Найцікавіша ді-
лянка Дністра - Дністровський каньйон. Природа цього каньйону, який є од-
ним із семи чудес України, неповторна та своєрідна. Тут збереглися пам’ятки 
давньої архітектури, такі як: печери, церкви, костели, руїни замків та фортець 
.

Мальовничий ландшафт, чарівні ліси, річка, водоспади, химерні скелі ро-
блять Дністровський каньйон справді райським куточком. Казково мальов-
ничі краєвиди чисте небо, свіже повітря, розкішні діброви... Це унікальне 
творіння матінки природи. Влітку повітря тут насичене п’янким ароматом ме-
дового різнотрав’я та чагарників. Дихається легко, здається не повітря вдиха-
єш, а п ‘єш запашний чай.

Це все ми бачили і відчували коли їздили на відпочинок, а недалеко від 
нас протікає наш такий рідний Днісіер тихо замріяно, а не швидко і бурхливо, 
як там. Річка несе свої води, а життя вирує у воді та на березі. Хлюпає риба, 
виблискують над водою бабки з прозорими крильцями, стрибають у ряску 
жаби. Прийдеш на річку і подивишся навкруги: ось сидить рибалка з вудкою, 
а от і інші рибалки закинули сітки. Хтось ловить біля берегів раків, а хтось 
хлюпочеться у воді. Кожен знайде собі заняття на річці. А тихими літніми ве-
чорами ти можеш просто сидіти на березі, слухати нічну мелодію і писати ві-
рші про рідний край. Тільки помандрувавши річкою, можна посправжньому 
зрозуміти красу, почути звуки природи, побачити зелені береги, по справж-
ньому відпочити для душі.

Ходить легенда, що на дні Дністра люди давньої цивілізації, заклали ве-
личезний камінь на якому є послання для нас, чи наступних поколінь. Коли 
рівень в річці дійде до того каменя і люди його побачать, то станеться велика 
посуха.

Дністер протікає через густо заселену територію, і його водами користу-
ється близько 10 млн. осіб. Крім того, на його берегах розташовані найбільші 
забруднювачі природного середовища - це нафтопереробні комплекси, часто 
відходи яких потрапляють у річку.

Але я вважаю, що справжньою проблемою для екології Дністра є не при-
буткові підприємства, а населені пункти, адже у річку потрапляють неочище-
ні води каналізаційних мереж.

На мою думку, люди зовсім не дбають про довкілля - екологічна культура 
населення стала дуже низька. Смітники інколи влаштовують просто 
на берегах річок. Окрім, різною мотлоху, туди проводити особливо 
викидають групи тварин. Тому, нам не треба проводити особливо ре-
тельних досліджень, щоб зрозуміти у якому екологічному стані пере-
бування річки. Боротьбу за чистоту довкілля треба починати з себе, 
і коли відпочиваємо біля річки, всього на всього не викидати у неї 
сміття.

Вирубування дерев і чагарників вздовж берегів, перекривання русла гре-
блями не тільки завдають шкоди річкам, але й загрожують їхньому існуван-
ню. Як боляче дивитися як гине річечка нашою краю. Вона ще сподівається, 
що ми допоможемо їй. І тоді вона весело і сірімко побіжить попід лісом при-
ваблюючи людей. Вона мріє, що вода в ній стане прозора та чиста як ясне 
небо, і що буде пахнути квітами та травами.

Але, на сьогоднішній день ми зіткнулися із ще однією проблемою - регіони 
ризикують втратній свої водні артерії, а мешканцям може не вистачати питної 
води. Вигляд Дністра сьогодні в порівнянні з тим, яким вій був ще недавно, 
просто шокує. Вода відступала оголивши десятки метрів дна. Річка висихає 
ледь не на очах. Тому, бережіть воду, адже це неоціненний дар природи.

Щоб очистити річки треба спочатку очистити наші душі. Все задумано му-
дро в природі, жити треба з нею в мирі і злагоді. Потрібно жити так, щоб наші 
нащадки не дорікали нам за бездушність і не повагу до рідної землі. 

Номінація «Твір прозою, оповідання»
ІІ місце (вікова категорія 16-21 рік) 

Антюк Олександра, 16 років, 
«Велич та трагедія перлини України»,

м. Чортків, Тернопільська обл.

Доля людини і річки

Сонце стояло високо над землею. Внизу розкинула свої широкі голубі простори 
ріка (якій судилося стати головним героєм цього твору). В її щедрих водах було багато 
риби. В чаруючих хвилях з радістю купалися діти, дорослі, радіючи життю. Яка ж гар-
на, велична ріка! Ріка Дністер!

Ні, це все неправда. Немає ніякого сяючого сонця, ніяких глибинних вод. Мож-
ливо, колись було то все. Але не зараз. Залишилась пустка... Прислухайтеся до тиші. 
Такої німої, зовсім без відчуттів. Вона неодмінно налякає вас, якщо будете такими на-
ївними, щоб потягатися з нею. З тишею тут поселилася лише велика, незламна печаль.

Так, от... Ще малим Орхип завжди запитував у матері: «Мамо, а чи правда, що 
річка є життям нашим, і що колись вона допоможе мені стати справжнім чоловіком, 
таким, як наш тато?» Татом Орхипко захоплювався, бо він, сильний, чистий душею, 
відданий сім’ї своїй, як птах чистому небу.

Мати Орхипа завжди посміхалася синові та казала: «Як будеш ти жити чесно та 
праведно, захищати і допомагати всім, хто цього потребує, буде душа твоя глибока, як 
Дністер, серце чистим, як води його безмежні, а розум світлим та ясним, як колір води 
тієї, коли її сонце промінцями своїми тішить». Так і виріс малий Орхип з мрією стати 
таким, як та річка, що завжди манила його.

Село М. було щасливчиком. Воно розкинуло свої зелені віти біля могутньої річки, 
яка дарувала безперервне щастя, в якій завжди вирувало життя. Вдень усі мали свою 
роботу, а ввечері збиралися біля ріки. Дорослі розводили багаття, діти спостерігали 
за рибою, яка влаштовувала перегони в тій блакитній, ніби Божій воді. Саме з цього 
моменту розпочинається історія загублених душ, відчайдушних людей та сміливих 
вчинків, відчаю та любові.

Ось хлопцеві вже 17. Він біжить до матері з радісною новиною: отримав повістку 
до армії. Він завжди хотів бути справжнім чоловіком, хотів подвигів, хотів змінитися 
сам. А потім змінити світ.

Повертаючись додому після служби, хлопець вслуховується в дивну 
тишу. Відколи він народився, не доводилось чути йому такої тиші. Ніби все 
вмерло. Зайшовши до будинку,-Орхип бачить заплакану матір, яка зустрічає 
його широкими обіймами та запахом яблук.

- Що тут сталося, мамо? Де тато?...
Хлопець шо є сили біжить до річки. В його голові думки, ніби рій бджіл: 

Дністер гине... Будівництво... Батько на примусових роботах...
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Зупинився. Перед очима Орхипа відкривається картина, яку важку описати слова-
ми. Навколо брудно, розкидані будівельні матеріали, пакети, чиїсь чорні черевики... 
Юнак задихається від відчаю, йому ріже серце, пече душу, а розум відчайдушно на-
магається знайти вихід.

У той час у селі почалося грандіозне будівництво - помешкань для влади, яка «за-
безпечує» стабільне життя, найкращу освіту та медицину. Це вони так говорять. М. 
процвітало ж завдяки працьовитим невтомним рукам, дитячим усмішкам та річці, що 
несла в собі життя.

Орхип одразу забив тривогу, проте не розумів, чому люди не повстали, чому не 
відстоювали свої права. Він бігав від будинку до будинку і намагався розбудити в кож-
ному вогник боротьби за волю. Проте його розчарували вчинки селян. Одні загубили 
надію та опустили руки, інші були байдужими. Та найбільше Орхипа вразило те, що 
Роман Забучко, Тимофій Миколайчук та їхні друзі, - навпаки не мали нічого проти. 
Як виявилось потім, голова будівництва платив їм чималі гроші. Вони продали рідну 
землю.

Того вечора хлопець сидів на крутому березі річки і думав про її долю. Блакитна 
жива вода стала каламутним болотом. Десь на дні задихалися мешканці глибинних 
вод. Брудні коричневі хвилі, які прибивалися до берега, ніби молили про допомогу. 
Вони зверталися до Орхипа захриплим голосом загубленої надії, просили порятунку, 
щиро не розуміючи, за що з ними так.

Рано-вранці всіх розбудив гуркіт будівельних машин. Тривало будівництво. По-
трібні були нові робочі руки - селян забирали примусово. Дехто почав чинити опір. 
Орхип також кинувся в бійку. Зненацька хтось вдарив його і скрутив руки. Це був Олег, 
один з його найкращих друзів. Розчаруванню в житті не було меж. Приїхало підкрі-
плення - усіх відправили на примусові роботи. Орхип також потрапив туди.

На будівництві він зустрів півсела, хотів знайти батька, але безуспішно: його стра-
тили за організацію бунту. І знову серце хлопця розривалося на шматки й боліла душа. 
Орхип, звісно, спробував здійняти новий бунт, але всі його спроби були марні. Лише 
улюблений Дністер був відрадою у снах.

Тим часом Дністер все більше «ковтав» відходи будівельних матеріалів, непотріб. 
Здавалося, це місце більше ніколи не зацвіте...

Одного дня до селян вийшов Олег і промовив: «Якщо ви добровільно підете на 
будівництво, то після його закінчення будете вільні». Всі, хто був взмозі працювати, 
прийняли пропозицію. Люди були безсиллі, селище згорало, як свічка, залишаючи по 
собі тільки розтоплений віск надій та минулого життя.

На будівництві змарнувало своє життя багато людей. Через шість років вони були 
вільні. Орхип повернувся до свого будинку. Навкруги була пустка, а ріка була згустком 
людської недбалості, невблаганності, жорстокості.

Роки йшли невпинно. На березі річки сидів Орхип. Він був відданих своєму Дні-
строві, зберіг чисту душу та світлий розум. Хлопець відбудував будинок, працював. Він 
вірив, що колись відродить свій край. Думав про те, що, можливо, якби й інші мали 
якусь мету в житті, вони б не втратили його сенсу. Кожного дня він очищає ріку, очи-
щає душі тих, хто знищив її. І вірить, що доведе свою справу до кінця.

Якщо не зупинитись - за селом М. підуть інші села, потім міста, багатомільйонні 
мегаполіси. Ви не встигнете оглянутися, як усе буде знищено. Ніким іншим, як ВАМИ 
САМИМИ!!! Можливо, хтось пізнає себе в цьому творі, а хтось не зважить на нього. А 
чи здогадалися ви, хто Я!?

Відкриваю вам таємницю. Я - це Розруха, Занепад, Байдужість. Я - це ВИ. ВИ самі 
руйнуєте себе. Я - це ваш світ сьогодні. І якщо ВИ думаєте, що збереження річки не 
врятує світ, то ви помиляєтесь, адже це може врятувати ВАШІ душі, зцілити розбиті 
серця. Ніхто з ВАС не протистоїть долі. Я знищу ВАС раз і назавжди. Я - це ВИ. Задумай-

тесь, люди, схаменіться!!!

Номінація «Твір прозою, оповідання»
ІІІ місце (вікова категорія 16-21 рік) 

Мостовик Вікторія, 17 років, «Доля людини і річки»,
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.

Дністер на Поділлі

Поділля - один із найекзотичніших регіонів України, де навіть вибагливий турист 
зможе задовільнити свої смаки. Тут і величний Дністер, друга за довжиною річка в 
Україні зі своїм неперевершеним каньйоном, і сітка дивовижних печер. Що є прекрас-
ніше за річку Дністер? Якби мене запитали, де знаходиться кінець світу, я би відпові-
ла, що ось тут на Поділлі річці Дністер. Долина річки, особливо у середній течії, являє 
собою нагромадження мальовничих ландшафтів, що з калейдоскопічною швидкістю 
змінюють один одного майже за кожним наступним закрутом річища. Фантастичної 
краси краєвиди не тільки тішать око, вражають уяву і змушують затамувати подих, а 
й в змозі задовольнити різноманітні найвибагливіші смаки допитливих. Безліч при-
родних (ботанічних, геологічних, палеонтологічних, спелеологічних), археологічних, 
культурних та історичних пам’яток можна зустріти, мандруючи долиною Дністра.

Хто був на Поділлі, а не бачив Бакоти, то можна зачислити до категорії людей, які 
були в Римі, а не бачили Колізей. Бакота - село, Колодіївської сільської ради Кам’янець-
Подільського району. Але цього села ви не знайдете на карті України. Колишні його 
мешканці не можуть повернутися, поблукати між порожніми хатами, подивитися на 
закинуті садки. Бо там, де колись була Бакота, сьогодні тече Дністер. У зв’язку з будів-
ництвом Дністровського гідровузла рішенням облвиконкому від 27 жовтня 1981 року 
Бакоту було виключено з облікових даних. На вершині Білої гори, відкривається пре-
красний краєвид. Від підніжжя, просто з дністрових вод підпирають схили, химерні 
скелі, складені з вивітрених тонкошаруватих сланців. Але внизу тут, під водами водо-
сховища, до 1981 року було село Бакота - колиска історії цього дивовижного краю. 
Існує дві версії розшифровки цієї назви: «Бакота - «бокота» - кусень хліба» (рум.). «Ба-
кота - бажане, чудове місце» («ба» - префікс, корінь «кот», «хот» - бажаний).

Землі середнього Подністров’я IX ст. відігравали надзвичайно важливу роль в іс-
торії Південно - Західної Русі. Вони входили з кінця IX ст. до складу Київської Русі, з 
середини ХІІ ст. - до Галицького, а з 1199р. до об’єднаного Галицько-Волинського кня-
зівства. За їхнє володіння боролись і монголо-татари, і поляки, і литовці, і молдовани. 
Перша згадка про місто Бакота відноситься до 1240 р. Це був період нашестя монголо-
татарської орди Батия на Південно-Західну Русь. В 1255 році скориставшись зрадою 
тодішнього намісника Бакоти Мілея, містом оволоділи монголо-татари. На ціле століт-
тя Бакота з усіма прилеглими землями потрапила у татарське ярмо. Але, місто і його 
сільська округа існували і далі. В другій половині XIV ст. Бакота і придністровські землі 
перейшли під політичну владу феодальної Литви. Це сталося після того, як великий 
князь Литовський — Ольгерд розбив у 1362 році на Синіх Водах загони татар. Ольгерд 
передав володіння Поділля своїм племінникам - братам Коріатовичам. Щоб уберегти 
ці землі від спустошливих набігів татар, розгортається відновлення укріплень, в т.ч. і 
в Бакоті. Коли литовці прийшли в Бакоту, то побачили там ченців і монастир в горних 
скелях. Так, 1362 рік став першою датою згадки про скельний печерний монастир. 
На той час, все менше в літописах згадується назва «Пониззя», а поступово, після 
1362 року в термінологію входить «Поділля» із центром спочатку Смотрич, а потім 
Кам’янець.

Археологічні дослідження на території Бакоти розпочалися лише наприкінці XIX ст. 
У 1883 р. професор В.Б. Антонович оглянув і обстежив рештки скельного монастиря. 
Розкопки були проведені у 1891-1892 роках. Значний речовий матеріал було зібрано, 
але звіти про розкопки не збереглися.

В 60-ті роки по селу почали ходити чутки про можливе затоплення села в зв’язку 
з будівництвом гідроелектростанції на річці Дністер. На початку 70-х років доля села 
була вирішена примусово і однозначно: будівництво буде і потрібно виселитись. Це 
стало ще одним етапом трагедії села Бакота. Спеціально сформовані бригади вирубу-
вали і спалювали по долинах дерева, інші переносили цвинтарі на відведені 
місця, також були сформовані будівельні та інші організації, що забезпечува-
ли вчасне переселення. Та обов’язковою умовою для переселенців було те, 
що кожен сам свою хату руйнував та вирубував дерева у садку.

Бакота опустіла, зруйнувалась. З 1981 року почалось заповнення басей-
ну водою. «Підкорись, Дністре!», «Дністер перекрито», «Перемога на Дні-
стрі» - такими радісними заголовками ряснів місцевий часопис «Прапор 
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Жовтня», мажорно інформуючи радянських трудівників про новий значний здобуток 
народної влади. Русло Дністра перекрили в жовтні 1981 року, а заповнення Дністров-
ського водоймища почалося 24 жовтня того ж року. 1987-го вода досягла того рівня, 
який маємо сьогодні. За цей час, не один бакотянин виходив на Білу гору з останньою 
краплиною надії, що вода зупиниться, і його зруйнована хатина залишиться... Для се-
лян із сіл, що навіки зникли під водами Дністровського водосховища, цей грандіозний 
проект навіки став незагоєною раною на серці. Неймовірної шкоди завдано Дністру і 
довкіллю ідеєю створення водосховища.

Але, говорити про село Бакоту і нічого не сказати про печерний монастир - це озна-
чає зупинитись на півслові. Їхні долі пов’язані навіки. Бакотський скельно-печерний 
Свято-Михайлівський монастир знаходиться на висоті близько 70 м в урвищі берега, 
на середній терасі стрімкого схилу Білої гори, що підноситься над Дністром на 130м. 
Урвище утворене твердими сілурійськими вапняками, в яких Дністер прорізав кань-
йон глибиною до 120м. Перша згадка про монастир відноситься до 1362 року, коли 
литовці прибули в Бакоту і побачили ченців в скельних печерах. На жаль, знахідки Ба-
котського монастиря на збереглись. Є лише описи знахідок, які дають підставу ствер-
джувати, що фрески за своїм змістом є мистецьким виконанням і цілком відповідають 
високому рівню фрескового розпису ХІІ-ХІІІ ст, а самі речові знахідки - про високий рі-
вень розвитку Бакоти та цілого регіону на той час. Можна припустити, що Бакотський 
чоловічий монастир було спустошено і братія розсіяна після 1434 року. Монастирські 
келії, печери і усипальня, вочевидь, ще довго стояли порожніми. Через багато років 
пізніше стався обвал верхньої скелі й сховав під собою рештки монастирських споруд.

Сьогодні спостерігаємо проблему забрудненості Дністра. Найбільшими забруд-
нювачами 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 неочиїцених та недостатньо очищених комунально-побутових і промисло-

вих 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 харак-
теру, що призводить до значних пошкоджень та руйнування гідротехнічних споруд.

Тож, необхідно проводити особливо ретельні дослідження, для того, щоб не вини-
кали проблеми і надалі забруднення Дністра. Але в першу чергу, потрібно почати з са-
мого з себе, адже частина людей викидають купи мотлоху у річку. Нам сама природа 
подарувала цю перлину Дністер з красивими краєвидами, мальовничим ландшафтом 
гірського типу, а чарівні ліси, річка, водоспади, печери, химерні скелі, пташине різно-
голосся роблять Дністровський каньйон справді райським куточком природи.

Номінація «Науково-популярна стаття»
І місце (вікова категорія 16-21 рік) 

Губіліт Каріна, 18 років, «Дністер на Поділлі»,
м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.

Невтішне сьогодення наших водойм

Річка! Слово, схоже на тихий плюскіт хвиль, що бентежить серце багатьох людей. 
Адже більшість із нас виросли на берегах різних водойм, які назавжди залишають у 
пам’яті хвилювання риболовлі або шепотіння очерету, схилені до води віти верб або 
зграї красенів-лебедів.

Всі річки Землі - чудесний світлий дар природи. Їх треба берегти, турбуватися 
про них, бо без цих живих джерел дорогоцінної вологи неможливе життя на нашій 
пла¬неті.

Вода - друг людини. Якщо ж із нею поводитись недбало, вона може перетво-
ритись у підступного і лихого ворога. Заболочування, ерозія ґрунтів, зсуви, повені, 
збіднення і зникнення флори і фауни, погіршення умов життя людини - так захища-
ється водна сти¬хія, якщо піти з нею на конфлікт. Саме так Дністровський лиман, 
на берегах якого живу я, може помститися людям за недбальство і безвідповідаль-
ність. Адже замість охорони і впорядкування, укріплення та очищення, його береги 
місцями захаращені, перетворені на звалища, забудовуються приватними особами 
на власний розсуд. Іноді здається, що у людей зникає розуміння важливості еколо-
гічних функцій води. А вона не тільки го¬ловна складова всіх живих організмів (на-
приклад, наше тіло - 70% води), а й основний механізм здійснення взаємозв’язків 
усіх процесів в екосистемах (обмін речовин, тепла, ріст біомаси), і основний клімато-
утворюючий фактор, і основний акумулятор сонячної енергії, і головний природний 
ресурс споживання людства (ми використовуємо в тисячу разів більше води, ніж 
нафти чи вугілля).

Ми живемо в селі, тому нам відомо, що основним споживачем води є сільське 
господар¬ство (близько 70% її загального використання). Це, в першу чергу, зумов-
лено зростан¬ням площ зрошуваного землеробства. Адже зрошувані землі набага-
то продуктивніші. Більша частина води (20-60%), використаної для зрошення без-
поворотно втрачається (випаровується), деяка кількість води повертається назад 
у водойми у вигляді так зва¬них зворотних вод, які сильно забруднені солями. Це 
одна з причин забруднення і Дні-стровського лиману, і самого Дністра. Їх води у 
величезній кількості використовуються для зрошення, оскільки південь Одеської 
області (зокрема Овідіопольський район) із-за посушливості вважається зоною ри-
зикованого сільгоспвиробництва. Широке, іноді без¬контрольне використання пес-
тицидів, мінеральних добрив призводить до хімічного за¬бруднення водойм, яке 
знищує їхню флору і фауну, негативно позначається на здоров’ї населення.

Останнім часом, особливе місце серед забруднювачів води посідають синте-
тичні миючі засоби. Ці речовини надзвичайно стійкі, зберігаються у воді роками. 
Більшість із них містить фосфор, що сприяє бурхливому розмноженню у воді си-
ньо-зелених водоростей і “цвітінню” водойм, яке різко знижує вміст кисню у воді, 
що веде до “заморів” риби, загибелі інших водних тварин. Сьогодні такі явища ми 
спостерігаємо і на водах Дні¬стровського лиману у зв’язку з неочищеним викидом 
стоків Теплодарського заводу з виробництва миючих засобів.

Природні водойми мають здатність до самоочищення, що являє собою 
нейтраліза¬цію стічних вод, випадіння в осад твердих забруднювачів, хімічні, біо-
хімічні природні процеси, що приводять до видалення з водойми забруднювачів і 
повернення води до її первісного стану. Але, здатність водойми до самоочищення 
має свої межі. Нині ці води настільки забруднені отруйними для мешканців водойм 
речовинами, що багато з них почали деградувати. Тому нам, якщо хочемо мати май-
бутнє, треба вдатися до спеціаль¬них, досить дорогих і трудомістких заходів для 
очищення забруднених вод і повернен¬ня джерел водопостачання до стану, при-
датного для використання. Прикладом у цьому може служити Німеччина, 
яка протягом десяти років рятувала Рейн.

До заходів, що мають забезпечити нормальний стан водних об’єктів, 
можна віднести нормування якості води, тобто розробку критеріїв щодо її 
придатності для різних видів водокористування; скорочення обсягів скидів 
забруднень у водойми шляхом вдоскона¬лення технологічних процесів; 
очищення стічних вод.
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Діючими в Україні законами передбачається, що для різних народногосподар-
ських по¬треб має використовуватися вода певної якості. Наприклад, недопустимо 
використову¬вати питну воду для охолодження блоків ТЕС і т.і.

У сільському господарстві слід запровадити сувору економію води, раціональне 
її ви¬користання. Так, заміна суцільного поверхневого поливу на зрошувальних зем-
лях дощу¬ванням або крапельним поливом дозволяє отримувати ті ж врожаї при ви-
тратах води у 5-7 разів менших. Зменшення кількості пестицидів, фосфатів, нітратів у 
водоймах мож¬на досягти частковою заміною хімізації сільського господарства біоло-
гічними методами боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, чітким дотриманням 
сівозмін, введенням більш продуктивних і стійких до хвороб і шкідників сортів рослин.

І дуже важливим фактором у збереженні Дністра, Дністровського лиману і інших 
во¬дойм України є очищення стічних вод. Екологічна ліга Овідіопольського району 
протя¬гом багатьох років веде боротьбу за відновлення роботи Теплодарівських очис-
них спо¬руд, розташованих поблизу Дністровського лиману, але поки що всі зусилля 
залишають¬ся марними.

Все ж сподіваємось, що уряд України, усвідомивши пріоритетність вирішення 
еколо¬гічних проблем, розробить ефективну програму комплексної політики держа-
ви у галузі природокористування й природоохорони і знайде змогу її здійснити. Тому, 
що реалізація такої програми - це збереження України й української нації.

Номінація «Науково-популярна стаття»
ІІ місце (вікова категорія 16-21 рік) 

Мілошова Юлія, 16 років, «Невтішне сьогодення наших водойм»,
с. Надлиманське, Овідіопольський район, Одеська обл.

Забруднення Дністра - проблема сьогодення

Існує багато легенд та теорій пов’язаних з назвою третьої за довжиною річки в 
Україні - Дністер, яка бере свій початок біля кордону з Польщею, на схилі Карпатських 
гір, а саме біля гори Розлуч. А впадаючи у Чорне море, цей природний водний потік 
завершує свій довгий шлях.

Давньогрецький історик Геродот вперше згадує у праці V ст. до н. е. про водойму, 
яка межувала ще з тодішньою державою Скіфією. Ця ріка мала назву Тірас, що озна-
чало «швидкий». Загальна довжина річки 1362 км (в межах України становить 912 км). 
У Дністер впадає близько 400 річок і 386 приток.

Тема забруднення Дністра є актуальною для жителів м. Могилів-Подільського, 
оскільки це транскордонна ріка на межі України та Молдови. Саме на берегах цього 
природного джерела розташовано багато приватних садиб та місць відпочинку, які 
особливо приваблюють жителів міста та туристів влітку. Тому, намагаючись вирішити 
таку непросту проблему, ми поступово можемо досягти бажаного результату - насо-
лоджуватись всіма барвами та перевагами Дністра.

Вінницька область не відзначається значною індустріальною завантаженістю. Про-
те, найбільшими забруднювачами басейну Дністра є саме промислові підприємства 
та об’єкти житлово-комунального господарства, які скидають нсочищені або частково 
очищені стічні води безпосередньо у водні об’єкти та через систему міської каналі-
зації. Наприклад, праві притоки Дністра - річки Мурашка, Бережанка, Немія, Русава, 
Жван зазнають шкідливого впливу від викидів таких промислових об’єктів: Могилів-
Подільського машинобудівного заводу ім. С.М. Кірова, локомотивного депо і заводу 
«Сектор-сервіс» міста Жмеринки. На жаль, це ще неповний перелік.

Іншими причинами забруднення поверхневих вод є так званий соціальний чин-
ник, адже Дністер протікає через густозаселену територію. У межах басейну ріки меш-
кає понад 10 мли. осіб на межі України та Молдови. Байдужі відпочиваючі залишають 
на берегах сміття, яке під час повеней змивається водою. Немало важливим вважа-
ється надходження до Дністровського басейну та його водних об’єктів шкідливих ре-
човин з поверхневим стоком води із забудованих територій та сільськогосподарських 
угідь, ерозія грунтів на водозабірній площі.

За даними дослідження 2002р. (Гудзевич А. В. «Природно-заповідна Вінниччина») 
у воді річки Дністер спостерігався завищений вміст фтору до              1 ГДК, міді від 
1,1 до 8 ГДК1, фенолів до 3,6 ГДК1. Виявлено перевищення гранично допустимої кон-
центрації (ГДК) біля села Наддністрянське Муровано-Куриловецького району та міста 
Могилева-Подільського. За даними санітарно-епідеміологічної служби міста Вінниці 
простежується зменшення солей важких металів та вміст нафтопродуктів і синтетичні 
поверхнево-активні речовини (СПАР), які містяться у складі синтетичних миючих за-
собів, зокрема в пральних порошках, рідинах для миття посуду тощо. Із 282 проб, які 
були взяті з різних ділянок водойми, відхилення за санітарно-хімічними показниками 
гіроявлявились у 38 пробах (причинами варто вказати на мутність, хлориди, азот, залі-
зо). Збудників кишкових інфекцій в річці Дністер не виявлено.

Отже, нераціональне використання води у всіх сферах людської діяльності при-
звело до значних наслідків у Вінницькому регіоні, а саме басейні річки Дністер. Ви-
киди неочищених або частково очищених стічних вод підприємства, міські каналізації 
та людський чинник спричиняють забруднення води, що значним чином впливає на 
здоров’я населення. Паводки і повені призводять до пошкоджень та руйнування гід-
ротехнічних споруд. Таким чином, виявляючи та аналізуючи причини, ми можемо зна-
йти вирішення цих проблем для покращення стану річки для майбутніх поколінь. Аби 
надалі ми могли милуватися усіма барвами Дністра.

Номінація «Науково-популярна стаття»
ІІІ місце (вікова категорія 16-21 рік) 

Костюк Віктор, 16 років, «Забруднення Дністра - проблема 
сьогодення»,

м. Могилів-Подільський, Вінницька обл.
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ПЕРЕЛІК УЧАСТНИКІВ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ 
МІЖНАРОДНОГО БАСЕЙНОВОГО КОНКУРСУ «БАРВИ ДНІСТРА»

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

2. Гричулевич  Л.О.  –  координатор  проектів НУО  «МАМА-86 Одеса», 
м. Одеса

3. Жовтянський О.М. - начальник відділу водних  об’єктів  Львівського  
обласного управління  водних ресурсів, м. Львів

4. Свідерко  І.Б.  – заступник начальника відділу водних  об’єктів  Львів-
ського  обласного управління  водних ресурсів, м. Львів

5. Дідич І.Б. – начальник відділу  техногенно-екологічної  безпеки  
Львівського обласного управління водних ресурсів, м. Львів

6. Стецький В.М. – провідний інженер-гідротехнік відділу  техноген-
но-екологічної  безпеки  Львівського обласного управління водних 
ресурсів, м. Львів

7. Слесаренок С.Ф. - голова громадської організації «МАМА-86-Одеса»/
Чорноморський жіночий клуб

8. Фольгіна Т.О. - завідувач сектору організаційної та виховної роботи 
Одеського регіонального інституту Державного управління Націо-
нальної академії державного управління при Президентові України

Перелік робіт у номінації «Слайд-шоу» 

І місце - Гуменюк Анна, Струсевич Валерія, 
13 років, «Барви Дністра», 
смт. Стара Ушиця, Хмельницька обл.

ІІ місце - Пастух Дмитро, 15 років, «Барви Дністра», 
смт. Стара Ушиця, Хмельницька обл.

ІІІ місце - Чайковська Уляна, 16 років, «Барви Дністра», 
смт. Стара Ушиця, Хмельницька обл.

Перелік робіт у номінації «Відеофільм» 

І місце - Шлайфер Маргарита, 17 років, «Тече життя»,
Могилів-Подільський район, Вінницька обл.

ІІ місце - Яблонська Катерина, 18 років, «Людина і Дністер», 
Могилів-Подільський район, Вінницька обл.


