
 

Всесвітній день прибирання «World Cleanup Day»

Зробимо Україну чистою разом!

ÇÌI

#побачивприбери       #letsdoitukraine      #worldcleanupday

www.letsdoitukraine.org



Всесвітній день прибирання “World Cleanup Day” 
щорічно відбувається у 191 країні у третю суботу вересня. Подія об'єднує понад 60 мільйонів учасників, участь комерційні 
та некомерційні організації, компанії та державні установи, заклади освіти, співробітники яких приєднуються до акції на 
рівні корпоративної соціальної відповідальності, засоби масової інформації, школярі, студенти, лідери думок та пересічні 
громадяни, ВПО та українці закордоном  заради досягнення спільної мети – порятунку планети від сміття. 
Поки російські окупанти намагаються забрати у нас незалежність, суверенність, нищать нашу спадщину та природу, ми, 
українці - незламні і продовжуємо боронити свою державу, кожен на своєму фронті. Учнівська молодь та громадяни 
об'єднують зусилля і разом  тримають екологічну оборону. 
Основна мета - формування культури чистоти, правильного поводження з відходами та відповідального споживання 
серед громадян, об’єднання зусиль заради екологічного майбутнього. 
• Формати участі будуть різні в залежності від географічного розташування та безпеки: 
Для всіх, онлайн - Цифрове прибирання можна реалізувати в будь-якому зручному місці та в будь-який час. Видалення 
зайвої інформації зі своїх гаджетів, хмарних сховищ, електронних та інтернет ресурсів, дозволить розвантажити центри 
баз даних, на підтримку яких витрачається величезна кількість енергії, це прибирання зменшить кількість викидів CO2 в 
атмосферу – реєстрація результатів на сайті letsdoitukraine.org/digitalcleanup.
• Колективні прибирання на території установ, організацій. За такої форми кількість учасників у групі має бути обмежена, а 
площа – перевірена ДСНС на безпечність, у випадку сигналу тривоги всі мають спускатись в укриття. Розбір завалів.
• Традиційні прибирання допускаються виключно на рекомендованих локаціях органами місцевого самоврядування.
• Формування Національної мапи пунктів прийому вторинної сировини recyclingpoints.org «Знайди, сортуй, здавай» 
сортування вторинної сировини та відправка на переробку
Українців закордоном також запрошують приєднатись, які зможуть організувати онлайн або офлайн прибирання, 
долучитись до міжнародної події, подякувати приймаючим містам та підтримати своє рідне місто навіть на відстані.
Результати участі кожного у Всесвітньому дні прибирання можна зареєструвати за посиланням до 25 вересня включно 
https://forms.gle/zjQtrZoL3KXZ5hP18
Важливо! Учасників 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. 

IНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 
ПЕРЕД ПРИБИРАННЯМ:
• Не торкайтеся об'єктів, які несуть потенційну 

небезпеку: схожі на вибухові пристрої, гострі 
предмети, токсичні речовини, шматки фанери або 
інших матеріалів, що знаходяться в нестійкому 
положенні і можуть спровокувати падіння купи 
сміття. Торкайтеся сміття лише у рукавичках.

• Не торкайтеся об'єктів, які несуть потенційну 
небезпеку: гострі предмети, токсичні речовини, 
шматки фанери або інших матеріалів, що 
знаходяться в нестійкому положенні і можуть 
спровокувати падіння купи сміття. 

• Не наражайте себе на небезпеку-зокрема не 
ризикуйте життям на крутих схилах.  

УЧАСНИКАМ СУВОРО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
• Прибирати локації та території не погоджені з 

адміністрацією.
• Долучатися до акції у стані алкогольного сп'яніння. 

Учасники не повинні вживати алкоголь за 12 годин 
до початку та під час акції.

• Вживати галюциногенні препарати за 24 години до 
та під час прибирання. 

• Використовувати упереджені та образливі 
формулювання, грубо поводитися по відношенню до 
координатора прибирання, його помічників та 
учасників акції.

• Пошкоджувати транспортні засоби та інше майно, 
що використовується під час проведення акції.

• Не наражайте себе на небезпеку-зокрема не 
ризикуйте життям на крутих схилах.

• Під час повітряної тривоги йдіть до сховища
• Після прибирання подбайте щоб зібране вами сміття 

потрапило до сміттєвого баку, за можливості 
сортуйте.

МОЖЛИВІ ІНЦИДЕНТИ: 
  У разі інциденту або нещасного випадку повідомити 

координатора локації про ситуацію, що склалася. 
• Незалежно від складності інциденту, поставитися до нього з 

усією серйозністю. 
•  У разі складних травм-негайно викликати службу 103. 

Надавати першу до медичну допомогу уповноважений лише 
кваліфікований медичний персонал! За законом України у всіх 
місцях масового зібрання людей мають чергувати швидка та 
міліція! 

• У разі виявлення людського тіла учасники повинні 
зателефонувати на номери 102 та 103 i повідомити про 
знахідку координатору локації.

• У разі вияву вибухонебезпечних речовин (бомб, снарядів і 
т.п.), відійти на значну відстань і викликати службу 102. За 
жодних обставин не можна нічим торкатись цих предметів.

• У разі нещасного випадку з людиною, повідомити 
координатора локації та викликати службу 103. 

Важливо : Мати на локації базову аптечку! (антисептичні 
засоби, бинт, перекис водню, вата, пластир).

Важливо : Мати на локації базову аптечку! (антисептичні 
засоби, бинт, перекис водню, вата, пластир).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: Неповнолітній учасник може брати 
участь у прибиранні, але відповідальність за нього мають взяти 
на себе дорослі  учасники. Команда організаторів не несе 
відповідальності  за нещасні випадки, які можуть виникнути в 
результаті незнання правил техніки безпеки або їх порушення 
учасниками акції.

Приєднуйтесь до найбільшого екоруху країни Let's do it Ukraine формуйте екозвички щодня.
Зробимо Україну чистою разом! Приєднуйтесь онлайн та офлайн, дбайте про довкілля та безпеку.
Відмічайте хештеги #worldcleanupday #побачивприбери #letsdoitukraine #цифровеприбирання та  
facebook.com/letsdoitukraineeco, instagram.com/letsdoitukraine, instagram.com/worldcleanupday.global.

Організатор Всеукраїнський молодіжний рух “Let’s do it Ukraine ”, 
учасник загальносвітового руху “Let’s Do It World” за підтримки 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
соціально відповідального бізнесу, громадського сектору та 
представників медіа. Деталі в новинах на сайті 
www.letsdoitukraine.org.


