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СПІЛЬНА ОПЕРАЦІЙНА ПРОГРАМА БАСЕЙН ЧОРНОГО МОРЯ 2014-2020 
«Стратегія Нульових Відходів Досягнення Сприятливого Екологічного 
Статусу (ZEWSGES» 

Проект 2го Конгресу 

Проект 2ї Семінару 

Проект Прес Конференції та 

Проект 10ї Наради Координаторів 

Проект 2го Конгресу,Проект 2ї Семінару,Проект Прес Конференції та Проект 10ї Наради 
Координаторів відбулися 19 та 20 вересня 2019 року в готелі «Дерибас» в Одесі УКРАЇНА під 
керівництвом Української асоціації захисту моря від забруднень (UKRMEPA). 

Прес конференція і семінар 

У першому розділі прес-конференції та семінару відбувся огляд бенефіціарів проекту 

ZEWSGES та були проголошені вітальні виступи. 

Учасники президіуму : Ляшенко Олександр Володимирович - Заступнику голови Суворівської 
районної адміністрації Одеської міської ради, Інешин Юрій Михайлович - Заступник 
начальника відділу стратегічного планування та моніторингу Департаменту екології та 
природних ресурсів Одеської міської ради, Аббас Наталія Олександрівна - Директор 
Одеського навчально-виховного комплексу №4 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - 
гімназія» Одеської міської ради, Грапчев Іван Іванович – представник Всеукраїнської 
асоціації риболовів, Садін Айілдіз – Гереральний консул Турецької Республіки в м. Одесса. 
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У другому розділі Прес-конференції та семінару партнери розповіли про активності 
проекту ZEWSGES. 

Першим виступив Пан Алі Сіррі ОРЕН - координатор проекту (Університет Текірдана Наміка 
Кемаля) з докладом за темою «BSB_257 Стратегія нульових відходів- досягнення 
сприятливого екологічного статусу».  

  

Далі, Пан Володимир Філін - координатор проекту (UKRMEPA). Робив доклад на тему 
«Проміжні результати проекту ZEWSGES в Україні». Наступним, Пан Мамука Гвілава - 
координатор проекту (Civitas) зробив доклад за темою «Керівні принципи щодо моніторингу 
морського сміття в Чорноморському середовищі та Портал для спостереження за морським 
сміттям ЄЕП - застосування в Грузії», наступною продовжила виступ 

  

Пані Тамара Цамалашвілі - координатор морського середовища (Civitas), що  зробила 
доповідь на тему «Діяльність з моніторингу морського сміття в регіоні Гурія у Грузії». Пан 
Олександр Каландадзе - координатор навчальної програми з екосистеми (Civitas), та пан 
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Девід Гогіхайшвілі, член ЕКК, виконавчий директор (Інформаційний центр НУО Ланххуті, 
область Гурія) зробили доклад на тему «Діяльність навчальної програми з екологічних 
систем ZEWSGES (EEP) та Комітету з консультацій у сфері освіти (ECC) у Грузії». 

 

  

Наступною виступила Пані Фані Семерджієва- Морський Екологічний Координатор (Рада 
розвитку туризму у муніципалітеті Несебара) , що виступила з докладом на тему 
«ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОЕКТУ ZЕWSGES в БУРГАСЬКІЙ ОБЛАСТІ / БОЛГАРІЯ» і Пан професор Локман 
Хакан TECER - Координатор морського середовища Туреччина зробив доклад на тему: «НКУ 
у справі збору та утилізації морського сміття ZEWSGES». Останнім виступив Пан проф. Фатіх 
КОНУКУ. Координатор навчальної програми з екосистеми (Університет Tekirdağ Namik 
Kemal) ,що зробив доклад на тему «ПРОГРАМА ПРО НАВЧАННЯ ЕКОСИСТЕМ ПРОЕКТУ 
ZEWSGES в ТУРЦІЇ». 

 

Крайнюк Інна Василівна, вчитель біології Одеського навчально-виховного комплексу № 4 
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - гімназія» Одеської міської ради склала звіт про участь 
навчальних закладів у проекті ZEWSGES. Вихованці ОНВК № 4 також зробили звіт про свою 
участь у проекті ZEWSGES. 
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Акція з прибирання пляжу 

Відвідування учасниками конгресу Суворовської районної адміністрації Одеської міської 
ради, на території якої розташований обраний пляж « Крижановський». 

  

Там відбулась акція з прибирання пляжу Крижанівського в якій участь прийняли п’ять 
загальноосвітніх шкіл (№ 4, № 5, №7, №92, №71) та представники Всеукраїнської асоціації 
рибалок. В результаті було зібрано близько 150 кг пляжного сміття сміття. В акції прийняло 
участь 117 людей (включаючи 88 учнів та вчителів, 8 рибалок, 21 учасник проекту - 
представники команд-учасниць з Туреччини, Грузії, Болгарії та України).  

ZEWSGES Обговорення Команди Проекту  

20 вересня 2019 року відбулося робоче засідання команд-членів проекту ZEWSGES. 
Представники турецької команди виступили з презентацією веб-сайту проекту: 
http://zerowastebsb.com. Крім того, зручність подальшої роботи з сайтом для викладачів та 
учнів обговорювалося під час робочої сесії. Особливу увагу було приділено 
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візуалізації матеріалів проекту - брошури та плаката. Обговорено розрахунок відвідувачів 
сайту для участі у навчальній програмі екосистеми. Також було проведено засідання 
Наглядового комітету, засідання Координаційногї команди проекту, Засідання підрозділу з 
питань морськго середовища та засідання підрозділу ЕЕР. Також обговорювались шляхи 
подальшої реалізації проектів у кожній країні.  

  

Відвідування Одеського Навчального Закладу No.4 

О 14:30 пройшло відвідування Одеського навчально-виховного закладу (Гімназія №7) 
Одеської міської ради. 
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