


ПРО АКЦІЮ
Всесвітній день прибирання  - міжнародна подія яка обєднує 
понад 60 мільйонів учасників у 191 країні світу які в третю суботу 
вересня місяця щорічно виходять на наймасштабніше прибирання 
планети. З метою  формування культури чистоти, правильного 
поводження з відходами та відповідального споживання, 
зменшення негативного впливу людини на навколишнє 
середовище.

Організатор в Світі  Міжнародний рух “LET’S DO IT WORLD”
Організатор в Україні Всеукраїнський молодіжний рух 
“LET’S DO IT UKRAINE”
За підтримки органів центральної виконавчої влади, місцевого 
самоврядування, громадського сектору, ЗМІ, соціально 
відповідального бізнесу.



У 2021 році разом ми зробили Україну чистою!

 311 665 учасників 
 3 945 локацій очистили від сміття
 1 022 зібрано тонн сміття 
 70 тонн вторинної сировини відправили на перероблення
 24 області України
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ПЛАН
Всесвітній день прибирання в Україні 2022 року

17 серпня -  старт інформаційно-просвітницька кампанія, 
соціальна реклама, активності прибирань
3 вересня 10:00 - онлайн бриф координаторів усіх рівнів на 
сторінці https://www.facebook.com/letsdoitukraineeco 
17 вересня 10:00  -  Всесвітній день прибирання
25 вересня включно подача результатів участі за посиланням 
https://forms.gle/zjQtrZoL3KXZ5hP18
1 жовтня - опублікують результати Всесвітнього дня прибирання 
в Україні на сайті www.letdoitukraine.org 



ФОРМАТИ
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Організатори закликають не робити масові скупчення та брати 
участь лише у прибираннях на рекомендованих та дозволених 
локаціях органами місцевого самоврядування, попередньо пройшовши 
інструктажі техніки безпеки та під час сигналу тривоги спускатись в укриття.
 
Формати участі:
 • Цифрове прибирання (letsdoitukraine.org/digitalcleanup)
 • Класичне прибирання за наявності сховища в пішій ходьбі від локації за 
рекомендації органів місцевого самоврядування на перевірених на безпечність 
ДСНС локаціях 
 • Сортування та здача вторинної сировини на переробку (recyclingpoints.org)
 • Розбір завалів та інші безпечні формати
Також запрошуємо приєднатись українців закордоном, 
які зможуть організувати прибирання або долучитись до цифрового 
прибирання та підтримати своє рідне місто навіть на відстані.
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ДЛЯ ОСВІТИ
Серед закладів освіти відбуваються змагання, найактивніші 
отримають подарунки. Детальніше про умови участі можна 
дізнатися у Положенні за посиланням: https://cutt.ly/nflKgaR
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МАТЕРІАЛИ
Ми розробили пакет матеріалів, який допоможе всім учасникам 
процесу провести Всесвітній день прибирання на найвищому рівні: 
інформаційні, візуальні матеріали, макети для соціальної реклами в 
соціальних мережах та зовнішньої реклами, лого, посібник, 
презентації, за посиланням: https://cutt.ly/FXpy7WE 
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Координатор Всесвітнього 
дня прибирання в Україні - 
Юлія Мархель 
тел. 093 030 73 03 
(@jmarkhel)  
marhel.julia@gmail.com



ПРИЄДНУЙСЯ!

ХАЙ НЕБО БУДЕ МИРНИМ, А УКРАЇНА ЧИСТОЮ!

#WORLDCEANUPDAY  #LETSDOITUKRAINE

НЕ СМІТИ!
ПОБАЧИВ? 
ПРИБЕРИ!


