
 

Номінація «Малюнки підготовлені в художніх школах,  
гуртках або з допомогою професійних художників» 
I місце (вікова категорія до 10 років)  
Гоцуляк Ангеліна, 10 років, «Либідь» 
м. Могилів–Подільський, Вінницька область,Україна 
 
 
 
 



 
Номінація «Малюнки підготовлені в художніх школах,  
гуртках або з допомогою професійних художників» 
II місце (вікова категорія до 10 років)  
Міньок Анастасія, 10 років, «Душа моєї річки» 
м. Яворів, Львівська область,Україна. 



 
 
Номінація «Малюнки підготовлені в художніх школах,  
гуртках або з допомогою професійних художників» 
IIІ місце (вікова категорія до 10 років)  
Богомазюк Марина, 10 років, «Осіння мелодія» 



смт. Захарівка,Одеська область,Україна. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Номінація «Аматорська робота» 
I місце (вікова категорія до від 11 до 16 років) 
Ющук Діана, 16 років, «Дуель людини та природи» 
м. Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна. 
 



Номінація «Малюнок: аматорська робота» 
II місце (вікова категорія від 11 до16 років  
Зубрицька Людмила, 16 років, «Тоне сонце у Дністрі» 
Одеська область,Україна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Номінація «Малюнок: аматорська робота» 
IIІ місце (вікова категорія від 11 до16 років  
Коваль Вікторія, 13 років, «Свято на річці Дністер» 
м.Могилів-Подільський, Вінницька область, Україна. 
 



 
 
Номінація «Малюнки підготовлені в художніх школах,  
гуртках або з допомогою професійних художників» 
I місце (вікова категорія від 17 до 21 року)  
Трофімов Кирил, 20 років, «Вечоріло» 



смт. Захарівка,Одеська область,Україна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Номінація «Малюнки підготовлені в художніх школах,  
гуртках або з допомогою професійних художників» 
IІ місце (вікова категорія від 17 до 21 року)  
Трофімова Карина, 20 років, «Чарівний край» 
смт. Захарівка,Одеська область,Україна. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Номінація «Малюнки підготовлені в художніх школах,  
гуртках або з допомогою професійних художників» 
IІІ місце (вікова категорія від 17 до 21 року)  
Стратан Яна, 17 років, «Дністер мого дитинства» 
смт. Затишшя,Одеська область,Україна. 
 
 



Номінація «Малюнок: аматорська робота» 
I місце (вікова категорія від 21 року)  
Чернецька Катерина, 21 рік, «Космічний Дністер» 
Одеська область,Україна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Номінація «Малюнок: аматорська робота» 
IІ місце (вікова категорія від 21 року)  
Кочергіна Тетяна, 47 років, «Гроза над рікою» 
Одеська область,Україна. 
 



 
 
Номінація «Малюнок: аматорська робота» 
IІІ місце (вікова категорія від 21 року)  
Чернецька Катерина, 21 рік, «Лине мальва» 
Одеська область,Україна. 
 
 



 
Номінація «Фоторабота: пейзаж» 
I місце (вікова категорія: до16 років) 
Зайка Ярослав, 16 років, «Таємничий вечір» 
с. Брониця, Могилів-Подільський р-он, Вінницька область, Україна. 
  



Номінація «Фоторабота: пейзаж» 
IІ місце (вікова категорія: до16 років) 
Кучерук Марина, 13 років, «Лиман відпочиває» 
смт. Овідіополь, Одеська область, Україна. 
 
 



Номінація «Фоторабота: пейзаж» 
IІІ місце (вікова категорія: до16 років) 
Єременко Катерина, 10 років, «На сторожі Лиманської тиші» 
смт. Овідіополь, Одеська область, Україна. 
 

 
 
Номінація «Фоторабота: пейзаж» 
I місце (вікова категорія:від 17 до 21 року) 



Біжко Дмитро, 17 років, «Небо, вода і каміння - такі різні, але яка гармонія » 
с.Галайківці, Мурованокуриловецький р-н.,Вінницька область, Україна. 
 
 

 
 

Номінація «Фоторабота: пейзаж» 
IІ місце (вікова категорія:від 17 до 21 року) 
Маняк Анастасія, 17 років, «Сумний ставок » 



смт. Затишшя,Одеська область,Україна. 
 

Номінація «Фоторабота: пейзаж» 
IІІ місце (вікова категорія:від 17 до 21 року) 
Драган Катерина, 17 років, «Родина на прогулянці» 
с. Надлиманське,Одеська область,Україна. 
 

 
Номінація «Фоторабота: пейзаж» 
I місце (вікова категорія: від 22 років) 
Габур Євген, 30 років, «Електрика сонця» 



м.Івано-Франківськ, Івано-Франківська область,Україна. 
  

 
Номінація «Фоторабота: пейзаж» 
IІ місце (вікова категорія:від 22 років) 
Войцехівська Ірина, 47 років , «Сонячне затемнення» 
Могилів-Подільський р-н, Вінницька область, Україна. 
 



 
 

Номінація «Фоторабота: пейзаж» 
IІІ місце (вікова категорія:від 22 років) 
Ільєва Олена, 41 рік, «Повінь на Дністрі» 
Могилів-Подільський р-н, Вінницька область, Україна. 

 
 

Номінація «Відеофільм, слайд- шоу» 
 

I місце –Ященко Вероніка, 8 років, «Літо з Дністром», смт Стара Ушиця, Кам'янець-
Подiльський район, Хмельницька область, Україна 
II місце – Юрченко Олександр, 12 років, «Дністер», смт. Стара-Ушиця, Кам’янець-
Подільського району, Хмельницької області, Україна 
III місце – МамаєваОлександра, 15 років, «Дністер – краса Поділля!», м. Могилів-Подільський, 
Вінницька область, Україна. 

 
 

Дністер на Поділлі 

Опольська Ірина  

Дністер є однією із наймальовничіших річок, красу і велич якої важко описати словами. 

Дністер утворює унікальне природне явище, що є одним із семи чудес України, - Дністровський 

каньйон.  На Дністрі розташована одна із найбільших гідроакумулюючих станцій у світі – 

Дністровська ГАЕС.  

На жаль, сьогодні виникає чимало проблем зі збереженням водойми. Найбільшими 

забруднювачами басейну Дністра є промислові підприємства та об’єкти житлово-комунального 



господарства. Особливо забруднюються водні об’єкти басейну солями амонію, 

нафтопродуктами, важкими металами. Основними причинами забруднення поверхневих вод 

Дністровського басейну є:  скиди неочищених та недостатньо очищених комунально-побутових 

і промислових стічних вод  безпосередньо у водні об’єкти та через систему міської каналізації; 

надходження до водних об’єктів забруднюючих речовин з поверхневим стоком води з 

забудованих територій та сільгоспугідь; ерозія ґрунтів на водозабірній площі.  

Нераціональне використання води у всіх сферах людської діяльності призвело до значних 

наслідків в  регіоні: паводки і повені набули катастрофічного характеру, що призводить до 

значних пошкоджень та руйнування гідротехнічних споруд. Тож необхідно проводити 

особливо ретельні дослідження для того, щоб уникнути забруднення Дністра.  

У  першу чергу потрібно почати з самого  себе, адже частина людей викидають купи 

мотлоху у річку, забруднюють береги, бездумно використовують природні ресурси річки. 

Невже  цю перлину - Дністер - з красивими краєвидами, мальовничим ландшафтом гірського 

типу, чарівними лісами, річками, водоспадами, печерами,  пташиним різноголоссям ми можемо 

втратити?! Згубити цей райським куточком природи!? 

 
Номінація «Твір – оповідання, вірш, науково популярна стаття»  

I місце (вікова категорія до 16 років) 
Опольська Ірина, 15 років, «Дністер на Поділлі» 

с.Немія, Могилів-Подільський р-н, Вінницька область, Україна 
 
 

 
Останній шанс (Поліщук Оксана) 

Берег річки Дністра, 

Захід сонця, краса- 

Неймовірний пейзаж. 

Це прекрасний колаж. 

 

Розкинулися верби ошатні 

У реверансі галантнім. 

Хвилі казку шепочуть, 

Зі скелями тихо воркочуть. 

 



Буйний вітер у хмарах кружляє, 

Рясними дощами усе поливає, 

Дикі грози тривожать гори, 

Розмивають шпилясті дозори. 

 

А мене тривожить, хвилює, 

Не дає спокою, нуртує 

Дністер і його майбутнє, 

Без рятунку - дні його смутні. 

 

Що з могутньою річкою буде? 

Адже гублять бездушні іуди! 

Хімікати, сміття і ресурсні крадіжки – 

Стало зовсім нам всім не до смішки. 

 

Буйність паводків зносить оселі, 

Люди винні – і вже невеселі. 

А природа і далі страждає : 

За недбалість прощення-  немає! 

 

А гордий Дністер вирує, 

І ще один шанс нам дарує. 

Тож любов і турботу віддаймо, 

Останній шанс не втрачаймо! 

 
 

Номінація «Твір – оповідання, вірш, науково популярна стаття»  
IІ місце (вікова категорія до 16 років) 

Поліщук Оксана, 16 років, «Останній шанс» 
селище Бар, Барський район, Вінницька область, Україна 

 



Малі ГЕС на Дністрі – добро чи зло, і чи є альтернатива греблям? 

Зайка Ярослав 

 

Стрімке підвищення енергоспоживання сучасного суспільства сприяє розвитку 

екстенсивних форм виробництва енергії. Збільшується використання традиційних видів палива: 

вугілля, газу, уранової руди та енергії водосховищ великих річок. Ми звикли вважати таку 

енергогенерацію доступною, оскільки вона забирає у нас малі кошти і задовольняє зростаючі 

потреби.  

В останні десятиліття малі гідроелектростанції знаходять широке поширення в багатьох 

країнах. У деяких з них загальна потужність МГЕС становить понад 1 млн. КВт. Такі 

результати спостерігаються в США, Канаді, Швеції, Іспанії, Франції, Італії. У перерахованих 

країнах малі електростанції виступають в якості місцевих екологічно чистих джерел енергії. 

Принцип роботи  МГЕС. Принцип роботи малих гідроелектростанцій нічим не 

відрізняється від принципу роботи станцій великої потужності. Вода річки, озера, водосховища 

під дією напору, створюваного своєю масою, переміщається в заданому напрямку і надходить 

на лопаті гідравлічної турбіни. Турбіна передає своє обертальний рух на обертальний рух 

генератора, який виробляє електричний струм. Напір води створюється шляхом будівництва 

греблі або природним плином води, або обома способами одночасно. 

Переваги та недоліки малої гідроенергетики. Як і будь-який інший спосіб виробництва 

енергії, застосування малих ГЕС має як переваги, так і недоліки.  

Серед економічних, екологічних та соціальних переваг об'єктів малої гідроенергетики 

можна назвати наступні. Їх створення підвищує енергетичну безпеку регіону, забезпечує 

незалежність від постачальників палива. Спорудження не вимагає великих капіталовкладень, 

великої кількості енергоємних будівельних матеріалів і значних трудовитрат, відносно швидко 

окупається.  

У процесі вироблення електроенергії ГЕС не викидає парникових газів і не забруднює 

навколишнє. Подібні об'єкти не є причиною сейсмічності і порівняно безпечні при природному 

виникненні землетрусів. Вони не чинять значного негативного впливу на спосіб життя 

населення, на тваринний світ і місцеві мікрокліматичні умови.  

Як локалізоване джерело енергії, в разі ізольованого застосування, об'єкт малої 

гідроенергетики вразливий до виходу з ладу, в результаті чого споживачі залишаються без 

енергопостачання. У деяких випадках МГЕС сприяють замулювання водосховищ і впливають 

на  руслоформуючі процеси. Існує певна сезонність у виробленні електроенергії (помітні спади 



в зимовий і літній період), яка призводить до того, що в деяких регіонах мала гідроенергетика 

розглядається як резервна (дублююча) генеруюча потужність. 

Серед факторів, що гальмують розвиток малої гідроенергетики в Україні, більшість 

експертів називають неповну поінформованість потенційних користувачів про переваги 

застосування невеликих гідроенергетичних об’єктів. 

Проект Липицької малої ГЕС. Компанія «Вотерструм» реалізує проект будівництва 

мікрогідроелектростанції потужністю 200 кВт біля села Липиці Львівської області. Це буде 

полімерна гребля автоматичної дії, для якої не потрібне водосховище і яка завдяки датчикам 

спускатиметься, як тільки рівень води підніматиметься, і навпаки. Станція мобільна: її можна 

демонтувати, і встановити на іншому місці, до того ж виготовлена з полімеру, який не 

вразливий до води і сонця. 

Дністер - паводкова річка: під час сильних дощів чи танення снігу рівень води різко 

піднімається. У багатоводний період влив ГЕС буде помітний на ділянці 100−300 метрів, а у 

маловодний – на близько 7 км, що піде на користь рибі: вода прогріватиметься менше і буде 

більше насичена киснем. На Липицькій ГЕС планують збудувати рибохід та встановити перед 

греблею механічне та ультразвукове захисне обладнання, аби запобігти травмуванню риб. 

Безгребельні ГЕС. Ще із середини 70-х років минулого століття в США почали 

працювати над розробкою безгребельних конструкції ГЕС. Їх думали використовувати для 

отримання електричної енергії з морських та океанічних підводних течій. Але у науковців 

виникли певні проблеми. 

Тим часом Дмитро Акішин – директор луганського чавунно-ливарного виробництва – в 

квітні 2019 року запустив тестовий екземпляр інноваційної ГЕС на Дністрі в межах міста 

Могилів-Подільський. 

У основі роботи безгребельної гідроелектростанції – робота колеса, яке опускається під 

воду.  Упродовж двох діб безперервної роботи міні-ГЕС місце на набережній, де 

розташовувався вагончик робітників, освітлювалося енергією, почерпнутою з Дністра. 

Дослідники виявили ряд відхилень у роботі об’єкта від прогнозованих значень. Наразі станція 

допрацьовується. 

Перспективи застосування станції. Подібна безгребельна ГЕС в діаметрі до 36 метрів 

може виробляти до 5 МВт потужності, цим самим освітлюючи 900 квартир. Близько 80 станцій 

може повністю замінити Дністровську ГЕС. Цінність цієї малої ГЕС – у екологічності 

виробленої енергії: вона не шкодить ні тваринному світу, ні рослинному. 



 У процесі опрацювання літератури та електронних джерел інформації переконався в 

тому, що використання малої гідроенергетики на річці Дністер не несе значної загрози 

населенню та природі. Застосування малих ГЕС має ряд екологічних, економічних та 

соціальних переваг. Як і будь-який інший спосіб виробництва енергії також має певні недоліки. 

Проект будівництва Липицької ГЕС показує, що малі станції такого типу повністю безпечні та 

ефективні. У статті розглянута альтернативна інноваційна безгребельна ГЕС, яка ще не 

знайшла широкого використання, але має значні перспективи розвитку станції та встановлення 

подібних по всій течії Дністра. 

Джерела інформації 

1. Гідроенергетика [Електронний ресурс]: Мала гідроенергетика світу. – Режим доступу: 

https://msd.in.ua/mala-gidroenergetika-svitu/ 

2. Держенергоефективності України [Електронний ресурс]: Гідроенергетика. Режим 

доступу: http://saee.gov.ua/uk/ae/hydroenergy/3. Український винахід: міні-електростанція, яка 

врятує річки [Електронний ресурс] Режим доступу: https://shotam.info/ukrains-kyy-vynakhid-

mini-elektrostantsiia-iaka-vriatuie-richky-i-zaminyt-dnistrovs-ku-hes/ 

4. На Львівщині побудують мікро-ГЕС [Електронний ресурс] Режим доступу: 

https://ecotown.com.ua/news/Na-Lvivshchyni-pobuduyut-mikro-HES-na-velykiy-richtsi/ 

 

 
Номінація «Твір – оповідання, вірш, науково популярна стаття»  

IІІ місце (вікова категорія до 16 років) 
Зайка Ярослав, 16 років, «Малі ГЕС на Дністрі –  

добро чи зло, і чи є альтернатива греблям?» 
с. Бронниця, Могилів-Подільський р-н, Вінницька область, Україна 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Детальніше про конкурс 
 

У 2020 році пройшов 12 Міжнародний басейновий конкурс «Барви Дністра». 12 
років тому у 2008 році, усвідомлюючи значимість просвітницької діяльності щодо 
збереження водних ресурсів, ряд громадських організацій Одещини (ГО «Мама-86-
Одеса» та Молодіжний екологічний центр ім. В.І. Вернадського) спільно з Одеським 
облводгоспом (сьогодні – Басейнове управління водних ресурсів річок 
Причорномор'я та нижнього Дунаю) започаткували міжнародний басейновий конкурс 
«Барви Дністра». До організаторів долучились громадські і державні організації з 
усього басейну Дністра, в тому числі і з Молдови.  

Уже п’ять років поспіль конкурс проходить за сприяння Державного агентства 
водних ресурсів України.  

Метою цього конкурсу є інформування про необхідність збереження Дністра 
через творчість, культуру та традицію Молдови та України, а також презентація 
кращих практик раціонального користування природними ресурсами басейну 
Дністра, демонстрація його природної краси та ландшафтного різноманіття.  

Завдання конкурсу – залучити громадськість до практичної природоохоронної 
діяльності в басейні Дністра та сформувати екологічно свідоме покоління молоді. 
Особливістю конкурсу є те, що він відображає співпрацю між Україною та сусідньою 
Молдовою заради збереження Дністра, та наглядно демонструє одну із 
фундаментальних вимог Європейського союзу до водної політики – дотримання 
басейнового принципу в управлінні водними ресурсами. 

Номінаціями Конкурсу є:  
• «Малюнок»;  
• «Фоторобота»; 
 • «Відеофільм, слайд-шоу»;  
• «Захід з оздоровлення водних ресурсів»;  
• «Твір, оповідання, вірш, науково-популярна стаття».  
Переможцями конкурсу щороку стають 70-100 конкурсантів віком від 5 років і 

старше. За 12 років у конкурсі взяли участь близько 10 тис. учасників, з яких понад 
800 стали переможцями.  

Організатори конкурсу: 
 • Дністровське басейнове управління водних ресурсів; 
 • Львівська обласна організація Товариства меліораторів та водогосподарників 

України;  
• Молодіжний екологічний центр ім. В.І.Вернадського;  
• Чорноморський жіночий клуб/МАМА-86-Одеса;  
• Міжнародна екологічна асоціація захисників річки «Eco-TIRAS»;  
• Ліцей ім. Нечуя-Левицького, м. Кишинів;  
• Центр демократичного розвитку молоді «Синергія». 
У 2020 році конкурс був реалізований за підтримки проекту Глобального 

екологічного фонду «Сприяння розвитку транскордонного співробітництва  та 
комплексного управління водними ресурсами у басейні Дністра», який виконується 
ОБСЄ у співпраці з ПРООН та ЄЕК ООН, а також за підтримки Державного 
агентства водних ресурсів України.  

Від  України, в 2020 році в конкурсі взяли участь 162 учасники. Призерами в 
представлених номінаціях стали 27 конкурсантів. 

Щороку конкурс підтверджує свою актуальність та необхідність у подальшій 
потребі поширення серед молоді екологічної освіти, шани до дбайливого 
використання та відтворення водних ресурсів. Організатори мають надію на те, що з 



кожним наступним роком до цієї благородної справи буде приєднуватися все більше і 
більше охочих зберегти наш прекрасний басейн Дністра для майбутніх поколінь. 

 


