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Спільні кордони. Загальні рішення.

Щоквартальна розсилка проекту MARLENA

Ми починаємо наш спільний проект

   MARLENA: Новий Підхід в Усуненні Морського і                   
Річкового Забруднення eMS Ref No: BSB - 139 

Шість партнерів з п’яти різних країн об’єднують свої ресурси і 
знання для реалізації проекту MARLENA, що фінансується 
Європейським Союзом в рамках програми транскордонного 
співробітництва країн Чорноморського басейну ENI на 2014-2020 роки.

Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського 
Союзу. Зміст даної публікації є виключною відповідальністю Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України і 
жодним чином не може бути використан для відображення поглядів 

Європейського Союзу.
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Про проект MARLENA, eMS BSB139

ПАРТНЕРИ
• Муніципалітет Деміркей, Туреччина (провідний партнер);
• Асоціація Зелена Странджа, Болгарія (ПП2);
• Галацська асоціація зі сталого розвитку «Прут-Дунаре» (FLAG Galati),Румунія (ПП3);
• Кагульский центр екологічного консультування, Республіка Молдова (ПП4);
• Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії
Наук України, Україна (ПП5);
• Муніципалітет Малко Тирново, Болгарія (ПП6).

Цілі проекту MARLENA - спільне
підвищення обізнаності та просвіта 
громадськості щодо проблем річкового 
і морського забруднення, цінності 
біорізноманіття та захисту навколишнього 
природного середовища для цільової 
аудиторії, такої як молодь, туристи, 
бізнес, місцеві спільноти, органи
влади та освітні організації. Особлива 
увага приділяється розвитку екологічно-
відповідальної молоді.

Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського 
Союзу. Зміст даної публікації є виключною відповідальністю Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України і 
жодним чином не може бути використан для відображення поглядів 

Європейського Союзу.
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Наша діяльність

Заходи проекту MARLENA орієнтовані на посилення дій співтовариства і 
залучення місцевого населення до просування і проведення транскордонних 
кампаній з очищення прибережних зон і річкових басейнів Чорного моря, 
обміну досвідом в цій галузі в області зниження і усунення забруднення.

Ми почали з наших стартових зустрічей і прес-конференцій в кожній країні!

Захід по запуску проекту MARLENA відбулося на Ігнеада Ареа, Деміркой / 
Туреччина, з 15 по 16 вересня 2018 року зі участю всіх партнерів проекту. 
Тоді ж було проведено перше засідання керівного комітету.

Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського 
Союзу. Зміст даної публікації є виключною відповідальністю Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України і 
жодним чином не може бути використан для відображення поглядів 

Європейського Союзу.
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Наша діяльність

Ми почали з наших стартових зустрічей і прес-конференцій в кожній країні!

• Румунія: перша прес-конференція відбулася 25.10.2018,
• Болгарія: муніципалітетом Малко Тирново була організована прес-конференція із запуску 
проекту 31.10.2018,
• Болгарія: Асоціація Зелена Странджа, під час екскурсії на гору Странджа, відбулася
презентація проекту 02.11.2018,
• Україна: 06.11.2018 була проведена прес-конференція із запуску проекту в Одесі, 
• Молдова: 09.11.2018 р в селі Слобозія Маре, муніципалітет Кагул, відбулася перша прес-
конференція 

Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського 
Союзу. Зміст даної публікації є виключною відповідальністю Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України і 
жодним чином не може бути використан для відображення поглядів 
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Що ми плануємо зробити

Протягом наступного місяця до кінця 2019 роки ми плануємо 
провести дослідження національного законодавства, передових
ефективних методів управління відходами та зменшення кількості 
морського і річкового забруднення.

Крім того, кожен партнер проекту буде проводити конференції з 
місцевими зацікавленими сторонами. В Україні буде організована  
міжнародна конференція.В рамках проекту кожен партнер 
підготував список з місцевими та регіональними зацікавленими 
сторонами і в лютому 2019 року проведе інформаційні зустрічі з 
місцевими зацікавленими сторонами.

У наступному році ми розробимо і опублікуємо керівництво 
«Відповідальне громадянство» для дітей і студентів, туристів та
відвідувачів.

Влітку ми проведемо інформаційні кампанії з очищення річок та
морського узбережжя в Молдові, Румунії та Україні.

Влітку в Болгарії будуть організовані екологічні акції та міжнародний 
екологічний табір для молоді та дітей.

Також будуть організовані місцеві еко-табори в Румунії, Туреччини, 
України та Молдові.

Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського 
Союзу. Зміст даної публікації є виключною відповідальністю Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України і 
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Що ми плануємо зробити

 Болгарські та турецькі партнери реалізують ІНВЕСТИЦІЇ в своїх регіонах.

Муніципалітет Малко Тирново 
буде розвивати окрему систему 
збору відходів в Малко 
Тирново, Болгарія.

Муніципалітет Деміркей проведе 
дрібномасштабні будівельні роботи 
для усунення незаконного скидання 
та захоронення відходів в 
Деміркей, Туреччина.

Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського 
Союзу. Зміст даної публікації є виключною відповідальністю Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України і 
жодним чином не може бути використан для відображення поглядів 

Європейського Союзу.



Деміркей Муніципалітет, Туреччина 
(провідний партнер);

Ігнеада бул, Деміркей / Кіркларелі, Туреччина

Phone: 0090 288 681 6607

Fax: 0090 288 681 6607

E-mail: belediyeyaziisleri@gmail.com

Асоціація Зелена Странджа, Болгарія (ПП2);

Івана Вазова, 6 8162 Малко Тирново, Болгарія

Phone: +359888830066

E-mail: info@zelenastrandja.com

Галацська асоціація зі сталого розвитку 

«ПрутДунаре» (FLAG Galati), Румунія (ПП3); 

Еройлор 16, вул. 800119 Галац, Румунія

Phone: (+4) 0236 344 026

Fax: (+4) 0236 344 026

E-mail: projecte@flagalati.ro

Кагульский центр екологічного консультування, 

Республіка Молдова (ПП4);

21. Алексей Матеєвич, вул.3900 Кагул - 

Молдова

Phone: +373 29 92 14 78

E-mail: cce_cahul@yahoo.com

Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень Національної 

академії наук Україны, Україна (ПП5);

Phone: +38 (048) 725-14-65

Fax: +38 (048) 725-14-65

E-mail: ecolog.ok@ukr.net

Муніципалітет Малко
Тирново,Болгарія(ПП6);

Малкотарновская комуна 3 8162 Малко Тирново, 
Болгарія

Phone: +3595952 / 30-23

Fax: +3595952 / 30-23 E-mail: 

mt_kmet@mail.bg
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Партнерство

Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського 
Союзу. Зміст даної публікації є виключною відповідальністю Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України і 
жодним чином не може бути використан для відображення поглядів 

Європейського Союзу.



Провідний партнер проекту:
Муніципалітет Деміркей

Адреса: бульв. Ігнеада, Деміркей / Кіркларелі, 
Туреччина

Phone: 0090 288 681 6607
Fax : 0090 288 681 6607

E-mail: belediyeyaziisleri@gmail.com

Мер: Мухліс Явуз, мер Деміркейського муніципалітету.
Координатор: Ібрагім Цекіс (ibrahim.cekich@gmail.com)

Технічний експерт-помічник: Семих Улас (semihulas756@hotmail.com)
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Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського 
Союзу. Зміст даної публікації є виключною відповідальністю Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України і 
жодним чином не може бути використан для відображення поглядів 

Європейського Союзу.

Спільна Операційна «Басейн Чорного моря 2014-2020» 
Редактор матеріалу: ІПРЕЕД НАН України

Грудень 2018

Спільна операційна програма «Басейн Чорного моря 2014-2020» спільно фінансується Європейським Союзом 
через Європейський інструмент сусідства та за участю країн: Вірменії, Болгарії, Грузії, Греції, Республіки
Молдова, Румунії, Туреччини та України.Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського 
Союзу. Зміст даної публікації є виключною відповідальністю Інституту проблем ринку та економіко-
екологічних досліджень НАН України і жодним чином не може бути використан для відображення поглядів 
Європейського Союзу.


