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Ьеї’з $ сіоіі,
ІІкгаіпе!

«Побачив? Прибери!»
В Україні стартує найбільша акція осені
19 вересня 2020 року о 10:00 Україна разом із мільйонами активістів зі 180 країн
світу вийде на Всесвітній день прибирання «\Л/огИ СІеапир Оау». В акції візьмуть
участь люди, незалежно від віку та географії. Українці із міст та містечок, сіл та селищ
об’єднаються заради досягнення спільної мети - порятунку планети від сміття.
«У рамках акції буде реалізована кампанія «Побачив? Прибери!». Загальна ідея
акції полягає в тому, щоб допомогти людям п о м іт и т и глобальну проблему зі
с м іт т я м в навколишньому середовищі, разом зменшувати забруднення т а не
утворю вати відходи, які со тн і років будуть засмічувати Землю. Зробимо Україну
чистою разом!», - закликає Президент Ю ІІ Юлія Мархель.
Цього року акція відбудеться із дотриманням карантинних норм та правил
техніки безпеки. Обов’язковою вимогою є наявність захисних масок, рукавичок та
врахування соціальної дистанції. У зв'язку з цим Всеукраїнський молодіжний рух «І_еҐз
сіо іі ІІкгаіпе» пропонує три форми участі:
• Індивідуальні прибирання. Прибирання із друзями або родиною може стати
оригінальною формою дозвілля. А для мотивації - перетворіть його на змагання.
Обирайте забруднене місце й сміливо вирушайте вперед. Після прибирання
важливо донести зібране до найближчого сміттєвого баку. За можливості відсортувати зібране і здати в найближчий пункт прийому вторинної сировини.
Збиратися в групи можна, але кількість учасників має бути обмежена, а площа достатньо велика для дотримання соціальної дистанції. Закликаємо учасників
робити фото на локаціях до і після прибирання та відмічати організаторів у
соціальних мережах #побачивприбери #Іе1збоі1:икгаіпе #\люгІс!сІеапирс1ау, щоб
бути прикладом для інших. Результати своїх прибирань фіксуйте на сайті
Іеїзсіоіїикгаіпе.огд.
• Цифрове очищення. Нову форму прибирання можна реалізувати в будь-якому
зручному місці та в будь-який час. Видалення зайвої інформації зі своїх гаджетів
дозволить розвантажити центри баз даних, на підтримку яких витрачається
величезна кількість енергії.
• Картографування. Встановлюйте безкоштовний мобільний додаток «ТгазНОиЬ та
відмічайте забруднені й очищенні території.
У Всесвітньому дні прибирання беруть участь громадяни України, комерційні та
некомерційні організації, компанії та державні установи, співробітники яких
приєднуються до акції на рівні корпоративної соціальної відповідальності, засоби
масової інформації, зірки та лідери громадської думки. У 2015 р. до акції долучилося
понад 500 000 учасників у 24 областях на 2832 локаціях. У 2017 році ГО “І_еҐз сіо ії
ІІкгаіпе” об’єднали понад 1 100 000 учасників та 4760 локацій по всій території країни.
У 2018 році до прибирання в Україні долучилася Президент Естонії - Керсти
Кальюлайд.
Організатор акції - Всеукраїнський молодіжний рух «І_еї’з сіо ії ІІкгаіпе» спільно з
міжнародним рухом «І_е1’з йо II \Л/огІсІ» за підтримки Міністерства молоді та спорту
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України,
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Міністерства закордонних справ України, Міністерства культури та інформаційної
політики України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України,
Державного комітету телебачення та радіомовлення, Міжнародного молодіжного руху
ЗсНооІ Весусііпд \Л/огісі, Всеукраїнського молодіжного центру, Національної молодіжної
ради України, Інформаційного агентства «112-Україна», експертів чистоти ТОВ «ЧЕЛА
Україна», компанії Оріі, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування,
громадських організацій, об’єднань, соціально відповідального бізнесу та медіа

Приєднуйтесь! Деталі на сайті \ллллл/.Іеї5СІоі{икгаіпе.огд та в соціальних мережах
МЦрзі/Алл/ууу.їасеЬоок.сот/Іеізбоіїикгаіпеесо, ИЦрвУ/уууууу.іпзіадгат.сот/ІеівсІоііикгаіпе.

Контакти координатора в Харківській області: +38(099) 244 46 49, Ангеліна
Кпимова

Інформаційна довідка:
«іїеі’з Оо Іі ІІкгаіпе» - це Всеукраїнський молодіжний рух, який протягом 5-ти
років активно діє в 24 областях України завдяки активістам , органам місцевого
самоврядування, бізнесу т а медіа. Проектна діяльність організації вже об’єднала
понад 2,5 млн учасників у всеукраїнських т а локальних проектах: «Зробимо Україну
чистою разом», «Всеукраїнський форум взаємодії т а розвитку», Всеукраїнський
екологічний ф естиваль
«Ч истоРезі» т а
інших.
Організація є частиною
міжнародного руху «І-еі’з О о іі У/огід», який об’єднує 180 країн т а понад 20 мільйонів
учасників для того, щоб піклуватися про екологію т а ч и с т о т у нашої планети.
Міжнародна громадська організація «Іеї'з Оо Іі У/огід» є акредитованим
партнером Програми ООН з навколишнього середовища. У 2018 році організацію
«беі’з Оо Іі У/огІд» нагороджено премією Громадянина Європи від Європейського
парламенту.

