ФОРМА ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ
FEEDBACK FORM
Перший семінар із Методології ідентифікації, оцінювання та ранжирування
«гарячих» точок Чорного моря
в рамках проекту

«Комплексне управління «гарячими» точками і збереження екосистеми
Чорного моря» – HOT BLACK SEA
Угода про надання гранту № 2.2.1.72761.225 MIS-ETC 2303
First Workshop - Hot Spots Methodology
on the Project

Integrated hotspots management and saving the living Black Sea ecosystem –
HOT BLACK SEA
2.2.1.72761.225 MIS-ETC 2303
Дати: 23 – 26 березня 2015 р.

Місце: м. Одеса, Україна

Date: 23 - 26 March 2015

Place: Odessa, Ukraine

Будь ласка, заповніть дану форму зворотного зв’язку англійською або українською мовою
Please, fill in the Feedback Form in English or in Ukrainian

Розділ 1 – Загальна інформація / Section 1 – General information
Який тип Вашої організації? / What type is your organization?
Урядова/державна / Governmental/state
Неурядова / NGO
Приватна/ Private
Інше (будь ласка, вкажіть тут) / Other (please, specify here) _____________
Будь ласка, вкажіть сферу діяльності організації / Please specify your organization’s field
Моніторинг ТДЗС / LBS1 Monitoring
Моніторинг довкілля / Ambient Monitoring2
Управління ТДЗС / LBS Management
Інше (будь ласка, вкажіть тут) / Other: (please, specify here) _________________________________________
ТДЗС – точкові джерела забруднення, які розташовані на суші / LBS – Land-based sources of pollution.
Моніторинг в районі ТДЗС необхідний для встановлення зв’язку між навантаженням та впливом на довкілля / Monitoring
nearby LBS to relate pressures with impacts.
1
2

Розділ 2 – Оцінка представлених матеріалів / Section 2 – Evaluation of presented
materials
Яка Ваша оцінка наступних матеріалів та презентацій? / How can you assess the following
materials and presentations?
Тип презентацій / матеріалів
Type of presentations/ materials
«Гарячі» точки як один з факторів
впливу на морське середовище /
Hot Spots as a factor of impact on
marine environment
База даних «гарячих» точок:
структура та наповнення /
Hot Spots Database: structure and
content
Методологія ідентифікації, оцінки та
ранжирування «гарячих» точок
Чорного моря: загальна структура /
Hot Spots Methodology: general
overview
Екологічні критерії оцінювання та
ранжирування «гарячих» точок /
Environmental criteria for Hot Spots
assessment and ranking
Соціально-економічні
критерії
оцінювання
та
ранжирування
«гарячих» точок /
Social-and-economic criteria for Hot
Spots assessment and rankingf
Комплексні критерії оцінювання та
ранжирування «гарячих» точок /
Integrated criteria for Hot Spots
assessment and ranking
Математичні інструменти оцінювання
та ранжирування «гарячих» точок /
Mathematical tools for Hot Spots
assessment and ranking
Результати пілотного тестування/
Pilot testing results
Оцінка впливу зливних стоків
приморських міст на стан морського
середовища /
Evaluation of urban run-off impact on
the state of marine environment
Моніторинг як інформаційна основа
ранжирування «гарячих» точок /
Monitoring as an informational basis for
Hot Spots ranking
Екологічні карти, розроблені і рамках
виконання проекту /
Environmental maps developed in the
framework of the project

Відмінно /
Excellent

Добре /
Good

Задовільно /
Fair

Погано /
Poor

Дуже погано /
Terrible

Розділ 3 – Рекомендації та коментарі / Section 3 – Recomendations and comments
Яке Ваше загальне враження про семінар? / How would yo rate your opinion on the Workshop?
Дуже добре / Very high
Гарне / High
Нейтральне / Neutral
Погане / Low
Дуже погане / Very low
Будь ласка, надайте Ваші коментарі та рекомендації: / Please, give your comments and recomendations:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Чи будуть Вам корисні матеріали та інформація, які були представлені на цьому семінарі? / Will
materials and information, presented on the Workshop, be useful for you?
Так / Yes

Ні / No

Можливо / Maybe

Чи є проект цікавим та корисним для Вас? / Is this project intereting and useful for you?
Так / Yes

Ні / No

Чи бажаєте Ви отримувати інформацію про проект ? / Do you want to receive more information
about the project?
Так / Yes

Ні / No

Які моменти, на Вашу думку, слід врахувати у Методології ідентифікації, оцінювання та
ранжирування «гарячих» точок Чорного моря ? / What should be included in the Hot Spots
Methodology ?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Які рекомендації/ коментарі Ви хотіли б надати ? / What recomendations/ comment can you give?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
ДЯКУЄМО ЗА ВАШІ ВІДПОВІДІ! ВАША ДУМКА Є ДУЖЕ ВАЖЛИВОЮ ДЛЯ НАС!
THANK YOU FOR YOUR ANSWERS! YOUR OPINION IS VERY IMPORTANT FOR US!

