
 

   
 

 

Місячний Е-Бюлетень проекту «Стратегія нульових відходів – 

досягнення сприятливого екологічного статусу-BSB 257» 

E-Бюлетень №:14 

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)” Команда проекту щиро вітає з Днем 

Чорного моря! 

 

“Стратегія нульових відходів- досягнення 
сприятливого екологічного статусу (ZEWSGES)” 
Команда проекту щиро вітає з Днем Чорного 
моря всіх людей, що живуть у Чорноморському 
регіоні. 31 жовтня відзначається Міжнародний 
день Чорного моря. Цього дня у 1996 році шість 
країн Чорного моря - Туреччина, Румунія, 
Болгарія, Грузія, Україна та Росія - підписали 
Чорноморський стратегічний план дій щодо 
реабілітації та захисту. План передбачає 
практичні заходи, спрямовані на відновлення та 
збереження Чорного моря. 
 

 

Уряди країн Чорного моря погодилися, що 
забруднення нашого спільного моря створює 
ризики для всіх прикордонних країн. 
 
Ми твердо віримо, що наша спільна робота 
необхідна і досить корисна для відновлення 
Чорного моря. У цьому відношенні ми бажаємо 
всім творчого натхнення у реалізації проекту 
ZEWSGES, і щиро пишаємось спільною роботою. 

 

Команда ZEWSGES та студенти взяли участь у заходах з прибирання пляжу у вересні 2019 року в Одесі-Україні. 
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ZEWSGES був представлений міністром транспорту та інфраструктури на 
церемонії відкриття Національного центру морської безпеки та 
надзвичайних ситуацій (UDEM) у м. Мерма Ереглісі Текірдаг. 

 

На урочистій церемонії відкриття Національного 
центру морської безпеки та надзвичайних 
ситуацій (УДЕМ), міністр транспорту та 
інфраструктури Мехмет Кахіт ТУРХАН, 
заступник міністра Омер Фатіх САЯН, 
губернатор Текірдагу Азіз ЙІЛДІДІРМ, ректор 
ТНКУ проф. Д-р Мумін САХІН, губернатор 
Мармараерелісі ЗіНек Мер Мармараереглісі 
Хікмет АТА, координатор проекту морського 
середовища ZEWSGES та декан факультету 
Корлу інженерії ТНКУ проф. Доктор Локман 
Хакан TECER та багато членів протоколу. 

 

Національний центр з питань морської допомоги 
та надзвичайних ситуацій, який був введений в 
експлуатацію, дасть змогу втрутитися в 
забруднення моря на національному та 
міжнародному рівнях та координувати заходи з 
прибирання. Він проводитиме національні та 
міжнародні тренінги, семінари та наради з 
питань морської безпеки та забруднення 
навколишнього середовища. УДЕМ буде також 
навчальним центром, випробувальним та 
сертифікаційним центром з питань моніторингу 
морського забруднення для Східного 
Середземномор'я та Чорноморського регіону. 
Центр має на меті забезпечити транспортування 
та ефективне втручання у катастрофи та 
морські аварії якомога швидше з необхідним 
обладнанням. 
На церемонії відкриття проф. Доктор Локман 
Хакан TECER - координатор проекту морського 
середовища ZESGWES та декан факультету 
Корлу інженерії ТНКУ - представив наш проект 
міністру транспорту і інфраструктури та 
учасникам. Професор TECER дав коротку 
інформацію про цілі проекту, результати 
роботи, спостереження за морським сміттям, 
заходи з прибирання пляжів та навчальну 
програму екосистеми. 
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Фотографії з церемонії відкриття Національного центру морської безпеки та надзвичайних ситуацій (UDEM) 
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