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“Стратегія Нульових Відходів Досягнення Сприятливого Екологічного 
Статусу (ZEWSGES)” у січні 2020 року команда проекту зосередилась 
на впровадженні Програми екологічної освіти та „Моніторингу 
морського сміття”. 

Координатори ZEWSGES EEP продовжили підготовку викладачів та проводили регулярні 
зустрічі та навчальні програми, тоді як координатори морського середовища ZEWSGES 
проводили діяльність з моніторингу морського сміття в країнах-партнерах. 

 Команда Болгарії (TDCNM) об'єдналася за для чистішого Чорного моря! 

 Українська команда (UKRMEPA) здійснила шосту акцію з моніторингу пляжу! 

 Команда Туреччини (ТНКУ) здійснила успішні зустрічі для впровадження EEP із 
керівниками шкіл! 

  Грузинська команда (Civitas Georgica) завершила зимовий моніторинг морського / 
пляжного сміття! 
 

Болгарська команда (TDCNM) об’єдналася для очищення Чорного моря! 

 

10 січня 2020 року з ініціативи учасників проекту Marlena BSB139 відбулася зустріч між 
представниками проектів ENI Програми транскордонного співробітництва Чорноморського 
басейну 2014-2020 в Болгарії, а саме RedMarLitter BSB 552 - Інноваційні методи та методи 
зменшення морського сміття у прибережних районах Чорного моря, Marlena BSB 139 – 
ліквідація за новим підходом морського та річкового сміття та ZEWSGES BSB257 - Стратегія 
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 нульових відходів досягення сприятливого екологічного статусу. Зустріч відбулась у місті 
Бургас. Ці три проекти фінансуються в рамках Першого конкурсу пропозицій Програми 
Чорноморського басейну на 2014-2020 роки, пріоритет 2.2. Сприяння спільному підвищенню 
обізнаності та спільним діям щодо зменшення річкового та морського сміття. 

Відповідно до загальної мети цієї програми покращити добробут у регіоні басейну Чорного 
моря за рахунок сталого зростання та спільного захисту навколишнього середовища, усі 
учасники вирішили діяти на подальшу співпрацю, щоб забезпечити досягнення впровадження 
проекту та основних цілей. 
Меморандум про співробітництво передбачає обмін знаннями, ноу-хау, інформацією про бази 
даних та результати моніторингу. Відповідно до документа, підписаного Фондом «Віа 
Понтіка», Асоціацією «ЗеленаСтранджа», муніципалітетом МалкоТарново та Радою з питань 
туризму в м. Несебр, усі сторони покращать та розширять інформаційний потік про: 
–  Аналіз ступеня забруднення басейну Чорного моря; 
– Результати моніторингових дій та визначення навантаження відходів та його 
накопичувальних пунктів; 
–  Виявлення "гарячих точок"; 
– Оцінка та підвищення обізнаності щодо загальних запропонованих заходів. 
Під час зустрічі була створена робоча група, яка здійснюватиме наступні дії щодо 
капіталізації: 
– Обмін інформацією на веб-сайтах проектів про всі проекти за пріоритетом 2.2. 
– обмін доступом та керівництвом до баз даних та інтерактивних платформ, розроблених у 
рамках проектів; 
– Обмін інформацією з дотриманням відповідного законодавства щодо груп зацікавлених 
сторін у регіоні Програми, в т.ч. інші країни-партнери в рамках трьох проектів. 

Метою є використання капіталу та подальше просування діяльності за підтримки ЄС у регіоні. 

Українська команда (UKRMEPA) здійснила шосту акцію з моніторингу пляжу!  
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 Шоста акція відбулась 22 січня 2020 року на Крижанівському пляжі (територіально пляж 
розташований у Суворовському районі Одеси). 

В акції взяли участь учні та вчителі ЗОШ №71, ЗОШ №40 та гімназії №7. Було залучено 53 
учасника. 

В результаті було зібрано 10 мішків пляжного сміття загальною вагою 50 кілограмів. 
Інформація про склад зібраного сміття відображена в системі моніторингу та звітності. 

 

 Команда Туреччини (ТНКУ) здійснила успішні зустрічі з введенням EEP для керівників шкіл! 

 

 

Програма EEP та її веб-сайт (http://www.zerowastebsb.com/), інтерактивна база даних, 
навчальні матеріали та панель були представлені адміністраціям шкіл, відповідальним за 8 
міст, а саме: Suleymanpasa (Текірдагський центр), Çorlu, Cerkezköy, Muratli, Kapakli, Saray, 
Marmara Ereglisi, міста Ерген Текірдаг. Потім адміністратори школи та координатор EEP 
навчатимуть 100 вчителів загалом 50 шкіл. Викладачі реєструватимуть близько 40 учнів у 
кожній школі та навчатимуть їх використання аудіовізуальних матеріалів EEP. 
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Грузинські партнери Civitas Georgica завершили зимовий моніторинг морського / 
пляжного сміття 

 
П'ятий моніторинг морського сміття ZEWSGES був проведений на обраному пляжі Квавілнарі 
в регіоні Гурія, штат Джорджія, присвячений Всесвітньому дню водно-болотних угідь 
2020.02.02. Смартфонне фотографування було використано при збиранні даних для 
тестування машинного вивчення алгоритмів для підрахунку пляжного сміття. 
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