
 

  

 

Басейновий звіт з проведення у 2017 році 

«Міжнародного дня Дністра» 

 

 
Рішення про відзначення «Дня Дністра» було 

прийнято на засіданні Басейнової Ради Дністра 
2010 року в м. Тернопіль. 

Львівська область 

http://oblwodgosp.gov.ua 

З нагоди свята Львівським облводресурсів та 

підвідомчими організаціями були організовані та 

проведенні наступні заходи: 

- в колективах водогосподарських 

організацій були проведенні урочисті збори, 

оформлені стенди до «Дня Дністра»; 

- управліннями водного господарства в цей 

день були проведенні круглі столи, зустрічі з 

жителями, учнями шкіл, студентами коледжу, в 

с. Підзвіринець, с. Лівчиці, с. Поляна, с. 

Монастирець, с. Нове Село та у Львівському 

екологічному коледжі; 

- проведено обстеження 3 річок по 

дотриманню вимог водного законодавства на 

землях водного фонду, обстежено русла та 

прибережні захисні смуги річок Зубра та Гнила 

Липа;  

- розчищено та впорядковано  джерела в с. 

Коростів Сколівського району, смт. Меденичі 

Дрогобицького району, с. Коросно 

Перемишлянського району, с. Кротошин 

Пустомитівського району, с. Рокитно 

Яворівського району; 

- фахівцями управлінь було підготовано 8 

статей у районні газети – «Голос Самбірщини», 

«Наша Укранська справа», «Броди вечірні»  та 

ін.. Також опубліковано 3 статті на сайтах 

районних державних адміністрацій;  

- очищено від сміття ПЗС річок – 3 км на р. 

Нежухівка та 5 км на р. Бистриця Стрийського 

району, р. Верещиця  в с. Мальчиці Яворівського 

району, р. Дністер в Мостиському районі, 

розчищено русло р. Дністер в с. Поляна 

Мостиського району;  

- очищено канал К-1 ПК50-ПК60 від 

твердих побутових відходів в с. Бірки 

Яворівського району. 

22-23 липня 2017 року заплановано 

проведення еко-фестивалю «День Дністра» в с. 

Вовче Турківського району звідки бере свій 

початок річка Дністер, у якому візьмуть участь 

працівники Самбірського УВГ. 



 

  

 

Івано-Франківська область 

http://www.vodaif.gov.ua 

До Дня Дністра облводресурсів та міжрайонні 

управління водного господарства були виконані 

всі заплановані заходи, а саме: 

- спільно з громадськістю населених 

пунктів, розташованих на берегах Дністра було 

проведено прибирання прибережних смуг ріки 

від сміття, відновлено ряд джерел; 

- в рамках інформаційно-просвітницької 

компанії «Збережемо Дністер» здійснено 

просвітницьку роботу в навчально-

відпочинкових закладах; 

- проведено презентацію «Дністер – 

головна водна артерія регіону» на урочистих 

зборах в облводресурсів, в якій прийняли участь 

представники обласних екологічних структур, 

обласного гідрометцентру, проведено урочисті 

збори в міжрайонних управліннях водного 

господарства; 

- в День Дністра було організовано сплав 

по головній водній артерії з метою відзначення її 

ролі для жителів прилеглих населених пунктів; 

Відзначення Міжнародного Дня Дністра 

зобов’язує всіх нас водогосподарників, жителів 

краю зробити все, щоб вода була постійно 

цілющою, берегти і раціонально 

використовувати наші водні багатства, пам’ятати 

про те, що ресурси води не безмежні і наше 

здоров’я і життя напряму залежить від її 

кількості і якості. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тернопільська область 

http://www.vodgosp.te.ua 
 

В рамках відзначення дня Дністра  водогосподарськими 

організаціями області проведені наступні екологічні заходи:  

1.Проведена робота по залученню молоді Тернопільщини 

до участі в конкурсі «Барви Дністра». 

2. Очищені прибережні захисні смуги вздовж річок 

басейну Дністра, ліквідовані стихійні сміттєзвалища. 

3.Відновлено та впорядковано 3 джерела. 

4. Прочитано 2 лекції студентам Тернопільського 

національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка на 

тему раціонального використання, охорони та відтворення 

водних ресурсів. 

5. Проведено на радіо та телебаченні цикл тематичних 

передач «Екологічний вимір». 

6. Висвітлено інформацію про день Дністра в засобах 

масової інформації. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Чернівецька область 

http://dpbuvr.gov.ua 

8 липня 2017 року в рамках відзначення 

«Міжнародного дня Дністра 2017» в спортивно-

оздоровчому таборі «Буковинка» в с. Репужинці, 

Чернівецької області відбувся інтерактивний захід 

«Дністер-квест». 

Організаторами заходу виступили Дністровсько-

Прутське БУВР, Чернівецький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, ГО «Громада Рибалок Буковини». 

Після урочистого відкриття на території табору, 

команди-учасники, вболівальники та гості заходу 

зібрались біля Дністра де розміщувались локації та 

де було дано старт. 

Чотири команди дітей «Скорпіон», «Тракторна 

бригада», «Невгамовні» та «Адреналін» повинні 

були пройти по чотирьом інтелектуальним локаціям 

«Павутиння», «Мешканці Дністра», «Нерестилище», 

«Якість води» та чотирьом перешкодам 

«Затоплений острів», «Ноїв ковчег», «Врятуй 

квітку» та «Нічний ліс Дністра». 

Граючи та отримуючи бали за правильні 

відповіді, діти ознайомилися з важливістю річки 

Дністер для життя людей в басейні, та нашої 

держави в цілому, дізнались про мешканців Дністра, 

як досліджується якість води та для чого її роблять, 

тощо. 

За результатами квесту, журі обрало команди, що 

зайняли призові місця. 

Усі команди отримали Грамоти та подарунки від 

організаторів заходу. 

Дністровсько-Прутське БУВР та Кельменецьке 

МУВГ прийняло участь в еко-фестивалі 

“ОтакЮшка” який відбудвся 9 липня 2017 року в 

рекреаційній зоні “Діброва” (поряд з Рашковом 

Хотинського району). 

Згідно з програмою заходу проходив конкурс 

юшки, за результатами якого Дністровсько-

Прутське БУВР отримало 2 -ге місце. 

Новодністровським РУВР спільно з молоддю 

здійснено прибирання території Дністровського 

водосховища від побутового сміття загальною 

протяжністю 4,7 км і було вивезено 7 м3 сміття, 

ліквідовано 5 стихійних сміттєзвалищ, скошено 

трави на площі 3,5 га, тощо; 

– проведена лекція з школярами навчальних 

закладів з питань охорони, моніторингу та 

відтворення водних ресурсів Дністровських 

водосховищ; 

– проведено урочисту нараду колективу з 

обговоренням проблемних питань Дністровського 

водосховища та шляхи їх вирішення; 

- прийнято участь в туристичному етно-

фестивалі “Дністер-фест”, який відбувся в зоні 

відпочинку на березі Дністровського водосховища.  



 

 

  

 

Хмельницька область 

http://xn--b1atgjv.xn--j1amh 

Хмельницьким облводресурсів проведено роботу 

з інформування населення про сучасний стан річки 

Дністер та відзначення Міжнародного дня Дністра 

через засоби масової інформації, веб-сайти; 

проведено круглих столів, семінарів присвячених 

відзначенню Міжнародного дня Дністра. 

Проведено науково-пізнавальні екскурсії та 

тематичні бесіди в дитячих таборах «Шанс», 

«Лісова пісня» та «Дністровська Чайка». 

Організовано акції, спільно з громадськістю та 

молоддю, з очищенням берегів річок від побутового 

сміття в басейні Дністра, впорядкування 

прибережних захисних смуг малих річок, струмків 

та потічків. 

Проведено заходи та робіти по відновленню 

джерел, витоків малих річок (струмків) в басейні 

річки Дністер на території Хмельницької області. 

21 липня заплановано проведення еко-фестивалю 

«Дністровські забави» який проходитиме в 

реакційній зоні «Сокіл». 

 

 



 

Вінницька область 

http://www.buvr.vn.ua 

До Дня Дністра фахівцями водних ресурсів Ямпільського МУВГ 

направлені листи на ім’я сільських голів, села яких знаходяться на березі 

річки Дністер по Ямпільському району: В.Кісниця, Цекинівка, Михайлівка, 

Пороги та по Мог.Подільському р-ні: с.Яруга, Суботівка, Немія, Серебрія, 

Лядова та Козлів з проханням провести акцію з громадою «За чистий беріг 

річки Дністер». Так, сільськими радами було організовано прибирання 

берега річки Дністер. Працівниками Ямпільського МУВГ згідно 

розроблених Заходів було проведено прибирання берега річки Дністер в 

районі катерної переправи та прибрано площі 0,8га.  

На території кожної громади у Ямпільського та Могилів-Подільського районах де 

протікає річка Дністер проводилося святкування свята на якому звучали пісні та вірші про 

річку.  

В місті Ямпіль на березі річки Дністер 6 липня 2017 року розпочалося свято з 

вшанування могутнього Дністра що омиває береги нашого району. Діти наших працівників 

взяли участь у конкурсі на кращу декламацію вірша присвяченого річці. Зі словами 

найщиріших вітань до ямпільчан звернулися начальник Ямпільського управління водного 

господарства Леонід Семенович Чорній та міський голова Анатолій Юрченко, які побажали 

присутнім гарного відпочинку та відмінного настрою, а що головне, культурно із користю 

провести час на природі. На святкування одного із найцікавіших літніх свят прийшло багато 

містян із дітьми. Для цікавого дозвілля було облаштовано виїзні кухні, атракціони для діток, 

готувалась безкоштовна рибна юшка, та проводилось безліч конкурсів із цінними призами. 

Святкування свята річки Дністер висвітлено у районні газеті «Ямпільські вісті».  

В місті Могилів-Подільському працівниками відділу освіти також було проведено 

святкування на березі річки Дністер де лунали пісні та вірші про рідну річку Дністер.  

Бронницька сільська рада провела свято присвячений річці Дністер та Івана Купала. 

Відбувся пісенний конкурс на найкращу пісню про річку Дністер та читання віршів, проведено 

конкурс географічних знань про річку Дністер «питання–відповідь». Кращі учасники свята 

відзначені призами та подарунками.  

Немійська сільська рада провела футбольний турнір до святкування річки Дністер та 

Івана Купала між командами шкіл села Серебрії, Немії, Юрківців, Вендичани, Кукавки, 

Могилів-Подільська.  

Між перервами матчів проводилися конкурси на кращу пісню та вірш присвячені річці 

Дністер. Кращим виконавцем віршів та пісні були вручені подарунки. Святкування свята річки 

Дністер висвітлено у районні газеті «Слово Придністров’я». 



 

Одеська область 

http://watermd.od.ua 

 

До дня Дністра Одеським облводресурсів та його 

структурними підрозділами було проведено наступні заходи: 

-  прибрано від сміття ПЗС р.Дністер біля РЗС Білгород-

Дністровського УВГ; 

- фахівцями Білгород-Дністровського УВГ спільно з 

водокористувачами проведена робота по відновленню водоохоронних 

знаків на водних об’єктах басейну р.Дністер; 

 - у Овідіопольському районі проведено фотоконкурс «Дністровські 

замальовки» та виставку дитячих малюнків; 

 - проведено засідання «круглого столу», яке присвячене дню Дністра за 

участю фахівців Овідіопольського УВГ, представників Овідіопольської районної 

станції юних техніків, Нижньодністровського національного природного парку та 

Овідіопольського осередку Всеукраїнської екологічної ліги; 

  -  спільно з органами місцевого самоврядування та місцевими жителями 

проведено прибирання  ПЗС р. Дністер, р.Кучурган, р.Ягорлик, р.Канай на території 5 

районів та розчистку 2 природних джерел у Кодимському та Окнянському районах; 

  - у районних газетах надруковано 7 статей, присвячених дню Дністра.  

Інформація щодо проведення заходів з відзначення Міжнародного Дня Дністра 

висвітлена на веб-сайті Одеського облводресурсів. 


