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Спільні кордони. Загальні рішення. 

Цей проект фінансується за рахунок 1-й конкурсу пропозицій спільною  

оперативною програмою «БАСЕЙН ЧОРНОГО МОРЯ» 2014-2020 

«Стратегія Нульових Відходів Досягнення Сприятливого Екологічного 
Статусу (ZEWSGES» Проект не має кордонів! 

Інтерв'ю пані Вольги ПРОХАРАВИ з координатором програми з екосистемної освіти Фатіхом 
КОНУКУ (Tekirdag Namik Kemal University-ТУРЦІЯ) про діяльність та результати проекту 
ZEWSGES було опубліковано на веб-сайті TESIM ENI-CBC (https://tesim-
enicbc.eu/voices/citizens-against-marine-litter/) та Facebook. 

 

Інтерв'ю таке: 

Вони збираються "на риболовлю для сміття": невелика "армія" сотень рибалок, 
студентів, викладачів та громадських організацій. Вони збирають пластмасу навколо 
Чорного моря, щоб очистити квадратні кілометри пляжів та води. І вони дізнаються, 
як вдале поводження з твердими відходами може зменшити вплив забруднення на наші 
дорогоцінні екосистеми. 

Морське сміття не знає кордонів: щороку близько 6,4 мільйона тонн сміття потрапляє до 
морського середовища у всьому світі. Програма ООН з навколишнього середовища 
повідомляє, що в середньому 18000 штук пластикового сміття плаває на кожен квадратний 
кілометр морів. Комплексний і багатовимірний виклик всьому світу. Навколо 
Чорноморського басейну чотири установи ENI CBC з Туреччини, України, Болгарії та Грузії 
вирішили діяти разом. 

Вони використовують важливе поняття: «Важливо спочатку знати про джерела забруднення 
та їх вплив на екосистеми. Таким чином, ми можемо сформулювати заходи профілактики, 
включаючи вирішальне залучення громадян, які живуть біля моря ». Хто виступає - Фатіх 

https://tesim-enicbc.eu/voices/citizens-against-marine-litter/
https://tesim-enicbc.eu/voices/citizens-against-marine-litter/
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Конукку, з університету Намік Кемал в Туреччині. Fatih є представником провідного 
бенефіціара ZEWSGES: «Стратегія нульових відходів досягнення сприятливого екологічного 
стану», проект, розпочатий в середині серпня 2018 року в рамках Програми Басейн Чорного 
Моря  ENI СВС. Пан Фатіх буде одним із спікерів лабораторної групи, організованої TESIM під 
час ТИЖНЯ регіонів ЄС, 10 жовтня в Брюсселі. Ми адресували йому декілька питань. 

Пане Конукку, ви керуєте транскордонним проектом, який вирішує екологічну проблему, 
спільну для всіх партнерів ... 

Дійсно, ми чотири країни, що працюють разом, і ми маємо спільну турботу, спільного 
ворога: морське сміття. Зокрема, використання пластмаси та інших синтетичних матеріалів. 
Це сміття називають морським сміттям, однією з найбільш розповсюджених у світі проблем 
забруднення, які впливають на моря. У 2012 році вперше на саміті в Ріо було виявлено 
нагальну необхідність істотного зменшення морського сміття у всьому світі. Тим часом, 
дослідження показують, що більшість морських сміття надходять з наземних джерел: 
неадекватне поводження з твердими відходами є головним рушієм для створення морської 
сміттєвої підстилки. Тому важливо знати, звідки відбувається забруднення, вирішувати 
першопричини проблем та формулювати заходи запобігання. 

То яка ваша мета? 

Ми хочемо внести свій внесок у зменшення кількості видимого сміття на узбережжі, 
включаючи пластикові, рибальські та санітарні предмети. Наші дії повинні зменшити 
кількість предметів підстилки на морському дні в Одесі (Україна), в Бургасі (Болгарія), в 
Гурії (Грузія) та в Текірдазі (Туреччина). 

Громадянам важливо вирішити екологічні проблеми: як ви їх мобілізуєте? 

Ми працюємо над двома основними видами діяльності: перша - збір та захоронення 
морського сміття. Для цього в чотирьох країнах організовується кампанія під назвою 
«Риболовля на сміття». Мета - націлити 330 місцевих рибалок і заохотити їх зібрати мінімум 
1,5 тони занедбаних знарядь риболовлі з морського дна. Також проводяться кампанії з 
прибирання пляжів, завдяки допомозі дітей віком від 7 до 16 років та їхніх вчителів. Ми 
сподіваємось охопити щонайменше 1600 людей, які допоможуть нам очистити пляжі навколо 
Чорного моря. 

Чи є ще щось, що можна було б зробити? 

Ми прагнемо поширити обізнаність населення, що є ключовим моментом. Ми орієнтовані на 
75 початкових / середніх шкіл, 50 громадських організацій (НУО) та 25 місцевих медіа-
організацій. Усі вони будуть частиною так званої «Програми освіти з екосистеми» (ЕЕП), в 
якій беруть участь загалом 4500 людей, також через засоби масової інформації та онлайн-
ігри. 

Як ви можете оцінити результати своїх кампаній? 

Що стосується збору та вивезення сміття, ми проводимо моніторинг кількості дітей, вчителів 
та рибалок, які беруть участь у заходах; звичайно, кількість сміття, зібраного з пляжів, 
допоможе нам оцінити наш вплив. Щодо ПЕО, ми перевіримо кількість учнів початкових / 
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середніх шкіл, вчителів, НГО, місцевих медіа-організацій. А також ми плануємо опитування 
щодо рівня обізнаності про екосистему серед студентів та викладачів до та після реалізації 
проекту. 

ZEWSGES була представлена в лабораторній групі, організованій 
TESIM під час ТИЖНЯ регіонів ЄС у Брюсселі 

 
https://www.facebook.com/enicbc/videos/3
89751595307605/ 

Громадяни для зелених прикордонних 
регіонів уздовж зовнішніх кордонів ЄС 
Модератори: 
Матьє БУСКЕТ, керівник підрозділу С1, ГД NEAR (EC), 
Бельгія.  
Розаріо Сапіенца, керівник Спільного 
технічного секретаріату ENI CBC Італія-Туніс, 
Спільний технічний секретаріат ENI CBC Італія-
Туніс в Сицилійському регіоні, Італія.  
Доповідачі: 
Fatih Konukcu з проекту ZEWSGES 
Чорноморський басейн CBC, 
Анна Крюкова з проекту "Вода зустрічається з 
людьми" Південно-Східна Фінляндія - Програма 
ТГС Росії та Програма ТГС Естонія - Росія 2014-
2020, Коларктична ТГС.  
Код: 10PL446 
Формат: Лабораторія участі - всесвітнє кафе, 

лабораторії ідей 
Тема: Європа ближче до громадянина 
Партнер: TESIM - TA для програм ENI CBC 
Мова: англійська 
Місце проведення: будівля SQUARE - Конгрес-
центр Брюсселя, зала 100. 
Адреса: Mont des Arts, 1000 Брюссель 

Нехай молоді люди знаходять нові способи підвищення обізнаності. Залучайте громади до 
моніторингу. Використовуйте розповіді більше, ніж статистику. І пам’ятайте, хороша 
кампанія ніколи не припиняється, навколишнє середовище - наш партнер: захист його - це 
процес, а не проблема, яку потрібно вирішити назавжди ... Багато ідей, зібраних під час 
групи лабораторії "Громадяни для зелених прикордонних регіонів", завершаючи участь ENC 
CBC у #EURegionsweek2019. 

Що залишається після прибирання пляжу…. це просто очищений пляж? Які навчальні заходи 
можуть створити спадщину на користь довкілля? І як забезпечити стійкість результатів, 
досягнутих під час інформаційних кампаній? 

Що стосується навколишнього середовища та зміни клімату, держави-члени ЄС та їхні сусіди 
стикаються з подібними викликами від Балтійського до Середземного моря: адже 
навколишнє середовище не знає кордонів. 

https://www.facebook.com/enicbc/videos/389751595307605/
https://www.facebook.com/enicbc/videos/389751595307605/


 

   
 

 

Місячний Е-Бюлетень проекту «Стратегія нульових відходів – 

досягнення сприятливого екологічного статусу-BSB 257» 

E-Бюлетень №:13 

Спільні кордони. Загальні рішення. 

Цей проект фінансується за рахунок 1-й конкурсу пропозицій спільною  

оперативною програмою «БАСЕЙН ЧОРНОГО МОРЯ» 2014-2020 

Спираючись на два приклади проектів, що фінансуються між Південно-Східною Фінляндією 
та Росією та в Чорноморському басейні, учасники обговорять надихаючі дії, коли громадяни 
приймають активну участь у збереженні своїх районів. 

 

Лабораторія повинна збирати ідеї щодо залучення громадян до екологічних проектів та як 
вимірювати ефективність та результати кампаній з підвищення бізнаності. 
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