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ТЕСІМ "Екологічні виклики" Тематичний сектор 

Проект " Стратегія Нульових Відходів Досягнення Сприятливого 

Екологічного Статусу (ZEWSGES-257)" 

Онлайн Інтерв'ю 

 

TESIM ENI CBC Expersts Mr. Huseyin AKTURK та Mrs. Ruben SARUKHANYAN провели онлайн-
інтерв'ю з професором Фатіхом Конуку (Текірдаг Намік Кемаль університет-ТУРЕЧЧИНА) 7 травня 2020 
року та паномth   Мамука  ГВІЛАВА (CIVIТАС Георгія-ГЕОРГАЙ) 18 травня 2020 року  у рамках  
"Екологічні виклики" Тематичний сектор.  Основний інтерес полягав у кращій комунікації на рівні ЄС з 
тими проектами, які можуть представляти собою добру практику для передачі досвіду в інші сфери. 

Що стосується основних питань, які слід вирішити під час інтерв’ю, були розглянуті наступні 
запитання.  

1. Огляд проекту: про що йдеться? Чому ви вирішили це зробити? 

2. Результати проекту: Чи ви  досягли своїх цілей? 

3. Сталий розвиток і право власності: Після завершення проекту, хто буде використовувати те, 
що було зроблено? і як? як це було заплановано? 

4. Отриманий досвід: що б ви зробили по-іншому? 

5. Додана вартість ENI: Яку різницю мало фінансування ENI? Чи могли б ви зробити це по-
іншому? 

Огляд проекту: про що йдеться? Чому ви вирішили це зробити? 

Дякуємо Вам та ТЕСІМ  за надану можливість представити наш проект. Бажаємо вам успішної зустрічі. 

Назва проекту та абревіатура 

Назва нашого проекту – «Стратегія нульових відходів досягнення сприятливого екологічного статусу».  
Абревіатура - "ZEWSGES", але ми називаємо це проект "Нульові відходи" заради простоти. 

Провідний партнер Проекту: 
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Провідним партнером проекту є Текірдаг Намік Кемальський університет (Туреччина) 

Партнери: 

Партнерами акції є:  

• Рада з розвитку туризму в Несейбарі муніципалітет БОЛГАРІЯ  

• Українська асоціація захисту моря від забруднень “УКРМЕПА” УКРАЇНА  

• Міжнародна асоціація CIVITAS Георгія ГРУЗІЇ  

Раніше ми реалізовували проекти з нашими партнерами в рамках Програми транскордонного 
співробітництва з басейном Чорного моря на 2007-2013 роки. Ми налагодили міцну 
співпрацю у пошуку спільних рішень, наших спільних проблем у Чорноморському басейні. 

Тема проекту: 

Дія спрямована на сприяння загальному зменшенню, (1) кількості видимого (> 2,5 см) сміття 
на берегових лініях, включаючи пластмасові, рибальські та санітарно-технічне сміття на 
узбережжях; (2) кількість предметів сміття на квадратний метр на морському дні, 
включаючи предмети сміття, пов’язані з риболовлею, на морському дні з 2012 року до 2020 
року в Одесі, в Україні; Бургас (Болгарія); Гурія (Грузія) і Текірдаг (Туреччина). 

Чому ця тема важлива для навколишнього середовища? 

Забруднення моря є однією з найважливіших екологічних проблем, що впливають на морські 
екосистеми. 

Забруднення моря не визнає кордонів. Сміття транспортується до всіх океанів по всьому 
світу. 

Приблизно 6,4 мільйона тонн сміття щороку надходить у морське середовище у всьому світі. 
Програма ООН з охорони навколишнього середовища повідомляє, що в середньому на 
квадратний кілометр морів плаває 18000 штук пластикової підстилки. 

Про це писали в ЗМІ. Пластиковий континент, що плаває в Тихому океані. Його прізвисько - 
"Восьмий континент". 

Ці підстилки серйозно впливають на життя морських істот. Це не тільки загрожує морським 
істотам, але й здоров’ю людей, що перебувають на вершині харчового ланцюга. 

Пластик у морі через короткий час розпадається на мікро фрагменти. Мікропластик їдять 
маленькі морські істоти як їжу. Великі морські істоти їдять маленьких морських істот, а 
людина споживає великих морських істот. Таким чином, пластик, який ми кидаємо в море, 
з’являється на нашій вилці в кінці дня. 

Забруднення моря - глобальна і складна проблема. Потрібно боротися багатовимірною та 
транскордонною співпрацею. 

Чорне море займає особливе становище, оскільки воно є внутрішнім морем, яке приймає 
відходи 17 різних країн. 
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Країни ЄС здійснюють моніторинг забруднення моря та вживають низку правових заходів 
відповідно до забруднювачів та тенденцій забруднення. Через сусіда з ЄС моніторинг 
забруднення Чорного моря був поставлений на порядок денний, але не може бути 
здійснений. 

Коли була відкрита спільна оперативна програма BSB CBC, «Сприяння спільному підвищенню 
обізнаності та спільним заходам щодо зменшення річкового та морського сміття» було 
одним із пріоритетів. 

Цікавий спогад, коли ми випивали каву на заключній конференції нашого попереднього 
проекту, ми побачили картину студентів, які чистили пляж, у брошурі TURMEPA. 
Грузинський координатор Георгій Месхідзе сказав, що знайшов тему наступного проекту: 
"Ми повинні зосередитися на дітях, які займаються прибиранням пляжів". 

Таким чином, ми вирішили вивчити моніторинг, підвищення обізнаності та запобігання 
забрудненню моря. 

Дослідження та моніторинг забруднення моря показують, що забруднення моря в основному 
наземне. Неадекватне поводження з твердими побутовими відходами є головним фактором 
утворення морського сміття. Тому важливо знати, звідки забруднення, усунути основні 
причини проблем та сформулювати профілактичні заходи. Окрім чистоти моря, слід 
розкрити джерела забруднення та їх вплив на екосистеми. 

Таким чином, ми вирішили зосередитись на двох різних сферах у нашому проекті. 

1.  Збір та утилізація морського сміття 

• чотири кампанії "Ловля сміття" (по одній у кожній країні) з місцевими рибалками, 
що збирають 1,5 тонни занедбаного знаряддя лову з дна моря; 

• чотири кампанії з прибирання пляжів (по одній у кожній країні) з дітьми 7-16 
років та їх вчителями, які збирають 0,5 тонни сміття з пляжів, 

• Моніторинг сміття пляжів та розробка методу моніторингу. 

2. Поінформованість громадськості серед дітей (Програма освіти екосистем (EEP) 

75 початкових / середніх шкіл (50 з Туреччини, 5 з Болгарії, 10 з України, 10 з Грузії), 50 
НГО (15 з Туреччини, 5 з Болгарії, 20 з України, 10 з Грузії) та 25 місцевих медіа-організацій 
(10 з Туреччина, 5 з Болгарії, 7 з України, 3 з Грузії) будуть залучені до Програми освіти 
екосистем (EEP). 

3. Результати проекту: Ви відповідаєте своїм цілям? 

Наскільки ми досягаємо своїх цілей, звичайно, нам потрібно враховувати показники 
ефективності, які ми встановлюємо для кожної цілі. 

Однак я можу сказати, що я дуже задоволений прогресом проекту в цілому та організацією 
заходів із залученням тисяч людей, виконанням юридичних процедур. 
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Розробити та впровадити методологію було непросто, але ми пройшли довгий шлях. 
Глобальна пандемія є найбільш актуальною проблемою, яка наразі обмежує нас. Ми 
намагаємось застосувати наш план Б на практиці. 

✓ Навчальний набір з екосистем був підготовлений чотирма мовами. 

Екосистемні відеофільми: Цей навчальний матеріал складається з п’яти основних 
частин. i) Екосистема, природний баланс; ii) Загрози екосистемі; iii) Чи забруднюю я 
теж, як? Екологічний слід. IV) що люди та установи повинні робити (запрошувати) 
проти екологічних проблем, які зміни поведінки необхідні, а невеликі зміни в нашому 
житті матимуть великі результати у запобіганні екологічним проблемам. Його 
підготувала професійна команда. 

✓ Створена онлайн-гра. 

✓ Розроблено опитування про екосистему.  

✓ Підготовлено брошури EEP 

✓ Підготовлено плакати EEP 

✓ Підготовлено посібники для користувачів / викладачів. 

✓ Викладачів готують координатори EEP. 

✓ Вчителі навчали більшість учнів. Однак наше навчання ще не завершено, ми чекаємо 
закінчення епідемії. 

Коли ми розглянемо діяльність, яку неможливо виконати за обома заголовками, а також 
невизначеність щодо епідемії, ми будемо вимагати продовження часу. 
 
3. Стійкість та власність: хто закінчить проект після завершення вашого проекту? і як? 
це як це було заплановано? 

Цей проект має 3 важливі результати: 

• Система моніторингу сміття (онлайн-портал): Буде забезпечено, що щонайменше 
20 установ, пов’язаних із забрудненням моря в кожній країні, користуватимуться 
цим порталом. Ці установи зможуть здійснювати моніторинг та повідомляти про 
забруднення в Чорному морі, як і в країнах ЄС. Наявність системи та інтеграція 
установ у систему суттєво сприятимуть сталому розвитку. 

• Екосистемний освітній набір: підготовлено екосистемний набір 4 мовами. Він 
знаходиться у вільному доступі. Будь-хто зможе отримати доступ до цих ресурсів в 
Інтернеті. Вони використовуватимуть його як навчальний матеріал. Ми також 
матимемо ініціативи щодо його включення до навчальної програми для 
забезпечення сталості. Віковий фактор в освіті важливий для стійкості. Тому 
цільовою аудиторією було обрано учнів 7-16 вікових груп та їх викладачів. 

• Третім і найважливішим результатом є те, що є тисячі студентів та викладачів, які 
пройшли навчання, оснащення та обізнаність щодо забруднення моря та 
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екосистеми. Я думаю, що ця спільнота відіграватиме певну роль у популяризації цих 
знань та обізнаності та відображенні їх як поведінки. 

• Продукція, що випускається, уже виготовлена 4-ма мовами та є безкоштовно 
доступними матеріалами в кожній країні. Немає права користування. 

4 Отриманий досвід: що б ви зробили інакше? 

• Завдяки попередньому досвіду команди, проект був добре розроблений. Ми планували б це 
так само. Однак ця глобальна пандемія стала для нас ще одним чудовим досвідом. Ми також 
розглянули б можливість створення інфраструктури, яка забезпечить дистанційну освіту для 
закладів, які навчатимуться екосистемам та моніторингу забруднення моря в школах. 

• Середовище дистанційної освіти буде використовуватися як під час, так і після проекту для 

зміцнення стійкості. У нас також буде ініціатива щодо такої інфраструктури. 

• Середовище дистанційної освіти буде використовуватися як під час, так і після проекту для 
зміцнення стійкості. У нас також буде ініціатива щодо такої інфраструктури. 

5. Додана вартість ENI: Яку різницю мало фінансування ENI? Чи могли б ви зробити це 
по-іншому? 

• Чорне море - наша спільна цінність. Як я вже говорив на початку, забруднення моря є 
складним, і рішення вимагає спільних міжнародних зусиль. Програми, яка 
підтримує такі спільні дії, майже немає.. 

• Завдяки попередній фінансовій підтримці, яку ми отримали від ENI, між установами в 
чотирьох різних країнах було створено постійні партнерські відносини. У цьому 
проекті готові до використання два дуже цінні продукти, такі як моніторинг сміття 
та навчальний набір екосистем. Крім того, є тисячі дітей шкільного віку та 
студентів, які навчаються запобігати екосистемам та забрудненню моря. 

• Дуже вражає хвилювання студентів та те, що вони можуть зробити в Текірдазі, Одесі, 
Бургазі та Гурії. 

• Щось можна зробити на місцевому рівні, але не в рамках цієї сфери. Тому гасло 
спільних меж із загальним рішенням є цілком значущим. 

• Було б дуже важко досягти будь-яким іншим способом. 
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