
            

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  
“ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 
 

вул. Мандриківська, 80, м. Дніпро, 49094, тел/факс 8(056) 720-90-60 
e-mail:  dneprunnat@ukr.net, http ://www.dneprunnat.dp.ua,  код ЄДРПОУ 02139966 

  
в 

     14.11.2022.    № 01-15/203001011с  

 
 
Про участь  
у всеукраїнських проєктах 
екологічного спрямування 
 

Відповідно до листа Громадської організації “Всеукраїнський молодіжний 
рух “Let’s do it Ukraine” (далі – ГО) від 04 листопада 2022 року № 2022/00194  
“Про проведення щорічних всеукраїнських проєктів екологічного спрямування 
ГО “Всеукраїнський молодіжний рух “ЛЕЦ ДУ ІТ ЮКРЕЙН” ГО проводить 
щорічні всеукраїнські проєкти соціально-екологічного спрямування, а саме: 

– з 05 листопада по 25 листопада 2022 року – Всеукраїнський щорічний 
проєкт “Мішечок”; 

– з 15 листопада по 3 грудня 2022 року – тренінги, марафони роздільного 
збору вторинної сировини. 

Учасники – учнівська молодь закладів загальної середньої та позашкільної 
освіти (індивідуальна та колективна участь). 

Комунальний заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр 
дітей та учнівської молоді” рекомендує учасникам освітнього процесу закладів 
освіти області взяти участь у зазначених вище заходах.  

Детальний опис, положення, форми реєстрації та кінцеві дати подачі заявок 
учасників, результати конкурсів в новинах на сайті www.letsdoitukraine.org. 

Лист ГО про проведення заходів додається. 
 
 

Директор         Юрій  ПЕДАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Григор’єв  Денис (056) 720-90-61 

 

Керівникам закладів освіти 
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код ЄДРПОУ 39605269 
Міністерству освіти і науки України 

Українському державному центрі позашкільної освіти 
Національному центру "Мала академія наук України" 

Національному еколого-натуралістичному центру учнівської 

молоді 

Українському державному центру національно-патріотичного 

виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді 

Про проведення щорічних всеукраїнських проєктів екологічного спрямування 
ГО «Всеукраїнський молодіжний рух «ЛЕЦ ДУ ІТ ЮКРЕЙН» 
 

Висловлюємо Вам свою повагу та вдячність за багаторічну співпрацю у реалізації всеукраїнських 

проектів екологічного спрямування у 2021 та 2022 роках. 
 

Громадська організація «Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it Ukraine »  закликає учнівську 

молодь взяти активну участь у щорічних всеукраїнських проєктах соціально-екологічного 
спрямування, а саме: 

 

• З 5 листопада по 25 листопада 2022 року – Всеукраїнський щорічний проєкт «Мішечок». В 

рамках проєкту запланований індивідуальний та колективний конкурс. Головний приз – принтер 

для сублімаційного друку (положення проєкту, технічні рекомендації за посиланням 
http://surl.li/phtf, інформаційна довідка Додаток 1) . 

• З 15 листопада по 3 грудня 2022 року – Національна мапа пунктів прийому вторинної сировини 

www.recyclingpoints.org. В рамках проєкту заплановані тренінги, марафон роздільного збору 

відходів з конкурсною основую серед закладів загальної середньої та позашкільної освіти.  
(інформаційна довідка, календарний план подій Додаток 2).  

 

Детальний опис, положення, форми реєстрації та кінцеві дати подачі  заявок учасників, результати 
конкурсів в новинах на сайті www.letsdoitukraine.org  

 

Проекти будуть реалізовуватись дистанційно, передбачають конкурсні етапи і цінні подарунки для 

найактивніших учасників, переможців.  
 

Звертаємось до Вас з проханням сприяти організації та реалізації даних проєктів та надати 

інформаційну підтримку, а саме: 
-  опублікувати анонс та результат проекту на інформаційних ресурсах МОН, УДЦПО, НЕНЦ, МАН, 

УДЦНПВКТУМ (анонс додаток 1,  додаток 2). 

- сприяти комунікації з обласними, міськими, районними управліннями освіти та позашкільної освіти і 

їх поінформованості про всеукраїнські проєкти з подальшим анонсуванням на інформаційних ресурсах 
управлінь. 

- рекомендувати закладам загальної середньої та позашкільної освіти взяти участь у вище зазначених 

проєктах. 
- Делегувати від МОН представника, взяти участь у прес конференціях 15 листопада - до Дня Всесвітньої 

переробки та 30 листопада  підсумки Всеукраїнського проєкту «Мішечок», надати офіційний коментар 

та сприяти підписанню Почесних грамот переможцям. 
 
Контактні особи:  

• Менеджер проєкту «Мішечок» Семен Кошоватий +380684541854 
• Менеджер проєкту «Національна мапа пунктів прийому вторинної сировини» Назар Галич +38 066 231 32 20  
• Керівник прес служби Анастасія Кошуба +380664445143, press@letsdoitukraine.org 

 

З повагою, 
Керівник громадської організації  
«Всеукраїнський молодіжний рух «ЛЕЦ ДУ ІТ ЮКРЕЙН», 
координатор проєктів 
+380930307303, marhel.julia@gmail.com 

                                                Юлія Мархель 
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Додаток 1 

Увага конкурс! Всеукраїнський проєкт «Мішечок»  

Війна триває, проте свідоме молоде покоління українців турбується про чисте  майбутнє та 

закладає фундамент для екологічного відновлення нашої країни. Як стати екогероєм, читайте 

далі.  

Всеукраїнський проєкт «Мішечок» запрошує долучитися до перемоги на екологічному фронті 

та стати частиною руху ековідповідальних громадян. Шийте багаторазові торбинки, 

користуйтесь в побуті, надихайте своїми діями оточуючих  та вигравайте призи.  

Кожен український школяр та його родина вже сьогодні може стати на шлях екосвідомості та 

врятувати свою країну та планету від катастрофи - тотального забруднення пластиком.  

Мета – поширення екозвички користуватись багаторазовими торбинками та відмови від 

поліетилену, таким чином зменшити негативний вплив на навколишнє середовище починаючи 

зі своєї родини. 

 

З 5 по 25 листопада 2022 року організатори закликають шити екомішечки для 

користування в повсякденному житті.  

До участі в проєкті запрошуються активні учні та їх родини з усіх областей в Україні та 

закордоном.  

У межах проєкту відбудеться конкурс серед учнівської молоді, шкіл та позашкільних 

навчальних закладах з індивідуальними та колективними номінаціями.  



ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ РУХ «ЛЕЦ ДУ ІТ ЮКРЕЙН»                   
01001, Україна, Київ1, а/с В525 
www.letsdoitukraine.org 

Головний подарунок отримає школа, учні якої пошиють найбільшу кількість мішечків, – 

принтер для сублімаційного друку. 

Для колективних учасників додатково необхідно ознайомитися з положенням та 

заповнити анкету за посиланням: https://cutt.ly/cNUbI5K до 25 листопада 2022 року.  

«Будьте активними, креативними та екологічно відповідальними. Шийте мішечки, 

користуйтесь ними в побуті, діліться в соціальних мережах. Можливо, саме ваш мішечок 

стане трендом, який підхоплять українці та жителі планети Земля», – коментує Юлія 

Мархель, голова організаційного комітету Всеукраїнського проєкту «Мішечок» 

Умови участі дуже прості: пошити мішечки, зробити фото або відео створеного мішечка, 

опублікувати в соціальних мережах з хештегами #schoolrecyclingworld #мішечокSRW 

#пакетнепотрібен #мішечок й відмітити сторінки організаторів: 

https://www.facebook.com/letsdoitukraineeco https://www.facebook.com/Schoolrecyclingworld 

https://www.instagram.com/letsdoitukraine https://www.instagram.com/schoolrecyclingworld  

Такі роботи будуть  автоматично брати 

участь в індивідуальних розіграшах 

подарунків.  

Переможців оголосять 30 листопада 2022 

року в новинах на сайті 

schoolrecyclingworld.org.  

Організатор проєкту – громадська 

організація «Міжнародний молодіжний рух 

«School Recycling World» спільно з 

Всеукраїнським молодіжним рухом «Let’s do 

it Ukraine». Проєкт відбувається в рамках 

реалізації довгострокового всеукраїнського 

проєкту «Чисті пляжі разом!» за сприяння 

Міністерства захисту довкілля та природних 

ресурсів України, Міністерства освіти і 

науки України, Українського державного 

центру позашкільної освіти, Національного 

еколого-натуралістичного центру та за підтримки  генерального партнера – компанії PepsiCo 

Україна.  

 

Нагадаємо, що у 2020 році учасники проєкту разом пошили 18 441 мішечків, а у 2021 році за 

один навчальний тиждень 21 873 учасники з 24 областей, пошили 47 269 мішечків. якими й 

дотепер користуються в повсякденному житті. 

Рекомендуємо підписатись  на сторінки організаторів та слідкувати за перебігом конкурсу. 

Долучайтеся до проєкту, поділіться результатами зі своїми друзями в соціальних мережах.  

Екологічно відповідально до Перемоги! 
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Волонтери закликають приєднатися до Всесвітнього дня переробки 
  
Попри війну українці прагнуть до екологічно відповідального життя і  продовжують 

запроваджувати щоденні екологічні звички, однією з яких є сортування вторинної сировини. 

Тож, Всеукраїнський молодіжний рух “Let`s do it Ukraine” закликає приєднатись до екологічної 

місії і разом зробити усе, щоб створити в Україні культуру чистоти та правильного 

поводження з відходами.  
  
До Всесвітнього дня переробки, який щороку припадає на 15 листопада, активісти розробили 

серію дистанційних заходів, до яких можуть долучитись як учнівська молодь, так і пересічні 

громадяни: 
• Марафон роздільного збору відходів, формування Національної мапи вторинної 

сировини. 
• Онлайн тренінги з 17 по 25 листопада “Екологічно відповідальне життя українців та 

правильне поводження з відходами під час війни”. 
• Розроблять та презентують карткову гру “Ековідповідальне життя” і передадуть у 

сховища, щоб корисно провести час на період сигналів тривог. 
• В рамках заходів будуть відбуватись індивідуальні та колективні конкурси. 

Тож, беріть активну участь, зареєструйте свій результат, рятуйте планету від сміття і вигравайте 

подарунки! 
  
«Сортування починається з пункту прийому, в який ви здасте всю відсортовану вторинну 

сировину. Сортування відходів та її переробка є основою сталого розвитку та кругової 

економіки, яка дозволяє повертати необхідні ресурси у виробництво. Здаючи макулатуру, 

пластикові пляшки та скло, ви рятуєте планету та забезпечуєте роботу промисловості з 

переробки вторинної сировини в Україні». – зазначає Юлія Мархель, лідерка найбільшого 

екоруху країни «Let’s do it Ukraine» 
  
Протягом останніх пів року, команда працювала над оновленням www.recyclingpoints.org - 

платформи, покликаної формувати якісну інфраструктуру для сортування самими громадянами, 

яка допомагає коротко розібратись з теорією сортування і навіть розвінчує міфи. Мапа 

відображає велику мережу точок приймання вторинної сировини, включно зі спеціалізованими 

пунктами та невеликими станціями в організаціях. Важливо, що окремі сортувальні баки на 

платформу не помічають, лише пункти в яких є адреса та контактний телефон.  
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Станьте Амбасадорами Національної мапи пунктів прийому вторинної сировини з 15 по 30 

листопада, приєднуйтесь до Всеукраїнського марафону роздільного збору відходів, 

Національної мапи пунктів прийому вторинної сировини recyclingpoints.org “Знайди! Сортуй! 

Здавай!”:  
• Знайдіть пункт прийому вторинної сировини, дізнайтесь адресу, графік роботи, 

контактний телефон, що приймають, в якому стані та інші деталі. 
• Відмітьте пункт на recyclingpoints.org, якщо до цього його не було на мапі 
• Якщо на мапі є пункт, а в реальному житті його не існує - подайте онлайн заявку на його 

видалення з платформи. 
Важливо знати, що всі заявки проходять модерацію волонтерами і лише після комунікації та 

перевірки пункту з’являються на платформі, така процедура може зайняти 1-2 робочі дні.  
• Купуйте товари в тому пакуванні, яке можете здати у найближчий пункт. 
• Сортуйте вдома, здавайте на переробку. 
• Поділіться своїм досвідом сортування з родичами, друзями та підписниками в 

соціальних мережах, відмічайте хештег #recyclingpointsorg та сторінки організаторів 

https://www.facebook.com/letsdoitukraineeco 

https://www.instagram.com/letsdoitukraine. 
 

Увага! Індивідуальний для громадян та колективний конкурс серед закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти. 
 

• Сортуйте вторинну сировину з 15 по 30 листопада 2022 року, здавайте на переробку, 

зареєструйте свій результат участі у Всеукраїнському марафоні роздільного збору 

відходів в онлайн формі: http://surl.li/dosja до 30 листопада включно і автоматично 

беріть участь у розіграші подарунків. 
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Освітянам! Анонсуйте проєкт на ваших офіційних ресурсах, повідомте учасників, зареєструйте 

результат за посиланням: http://surl.li/dosja. Заклад загальної середньої або позашкільної 

освіти, який збере та здасть на переробку найбільшу кількість вторинної сировини в період з 15 

листопада по 30 листопада 2022 року та заповнить онлайн форму з результатом, отримає 

комплект баків для сортування на кожен поверх, тренінг для учнів школи “Ековідповідальне 

життя” та базовий реквізит для команди екопатрульних. 

 

Переможців оголосять 3 грудня 2022 року в новинах на сайті www.letsdoitukraine.org  
 

Робота Національної мапи пунктів прийому вторинної сировини не обмежена у часі і збирає на 

своїй платформі українців, зацікавлених у сортуванні та формуванні екологічної спільноти в 

Україні. Зараз, як ніколи, важливо об’єднати зусилля заради чистоти нашого довкілля, щоб 

зустріти перемогу в чистій країні!  

 

Створення мережі точок, яка повністю покриє Україну: від великих міст до маленьких селищ 

залежить від кожного. Перевірити, оновити або додати інформацію про пункти прийому 

вторинної сировини можливо на сайті за посиланням recyclingpoints.org. 

 

Організатор проєкту – громадська організація Всеукраїнський молодіжний рух «Let’s do it 

Ukraine» спільно з «Міжнародним молодіжним рухом «School Recycling World». Проєкт 

відбувається в рамках реалізації довгострокового всеукраїнського проєкту «Чисті пляжі разом!» 

за сприяння Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерства освіти 

і науки України, Українського державного центру позашкільної освіти, Національного еколого-

натуралістичного центру, за підтримки  генерального партнера – компанії PepsiCo Україна. 

 

Закликаємо всіх українців долучатися до проєкту, сортувати вторинну сировину, здавати на 

переробку, зменшувати негативний вплив на навколишнє середовище та формувати культуру 

правильного поводження з відходами в Україні разом! 

 

Дізнайтеся більше в новинах на сайті www.letsdoitukraine.org. Екологічно відповідально до 

Перемоги! 


