
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  

«МІЖНАРОДНА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА» 

 

Місцезнаходження: 04073, Оболонський район, місто Київ, проспект Степана 

Бандери 6, офіс 1202. 

Адреса електронної пошти: ies.info.org@gmail.com 

Номери контактних телефонів: +38 (067) 119 65 29; +38 (067) 537 60 44 

Посилання на офіційний веб-сайт: http://save-eco.world/ 

Посилання на сторінки у соціальних мережах:  

Facebook: https://www.facebook.com/IESWorld/ 

Instagram: https://www.instagram.com/ekologicheska/ 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCk333p1oxxoWFRtwiLzOJtA 

 

РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ 

 

 18 липня 2019 року реалізовано пізнавальну екскурсію на єдиний в 

Україні сміттєспалювальний завод «Енергія» для школярів 5-8 класів м. 

Києва. 

Екскурсія спрямована на просвітницьку діяльність молодшого покоління у 

поводженні з відходами.  

Посилання: https://www.facebook.com/events/1916536415113449/ 

 

 З нагоди святкування Міжнародного дня без поліетилену в Україні 

3 липня провели екологічну акцію – акваплогінг (очистка річки Дніпро від 

сміття на каяках). 

Метою заходу було залучення значної кількості людей у позбавленні від 

поліетилену та іншого сміття головної водної артерії України – річки Дніпро. 

Посилання: http://save-eco.world/2019/07/06/aqua-ploging/ 

 

 5 червня у м. Києві на Подолі за ініціативи ООН організовано захід з 

нагоди Всесвітнього дня охорони довкілля 2019. 

Метою заходу було залучення значної кількості небайдужих людей до 

екології, здоров’я та гармонійного співіснування людини та природи на 

планеті Земля. 

Посилання: http://save-eco.world/2019/06/11/world_environment_day_2019_in_ukraine/ 
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 26 лютого 2019 року в м. Кременчук проведено форум «Водний ресурс 

– основа нашого життя», організований у співпраці з Кременчуцькою 

міською радою, Корейським бізнес-клубом в Україні, Інститутом розвитку 

Кременчука та Кременчуцьким національним університетом ім. Михайла 

Остроградського.  

Посилання: http://save-eco.world/2019/02/26/300/ 

 

 12 грудня 2018 р. за підтримки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації та у співпраці з ДП «Інвестиційно-інноваційний центр» 

організований форум «Екологічні стратегії енергонезалежності для громад. 

Гранти».   

Цей форум не тільки розкрив проблематику енергонезалежності, а і 

спрямував громадськість на реалізацію проектів на практиці, надаючи 

можливість взяти участь у проекті фінансової допомоги USAID «Підтримка 

аграрного і сільського розвитку».   

Посилання: http://save-eco.world/2018/12/12/260/ 

 

 21 листопада 2018 року в Українському домі за підтримки Міністерства 

екології та природних ресурсів України реалізований перший Всеукраїнський 

форум «Екологічні стратегії енергонезалежності для громад».  

Даний форум був спрямований на впровадження програми 

енергонезалежності регіонів, реалізації проектів самостійного забезпечення 

їх потреб у напрямку енергетики, впровадження технологій, які 

спричинювали би мінімальне навантаження на навколишнє природнє 

середовище.  

Посилання: http://save-eco.world/2018/11/21/перший-всеукраїнський-форум-еколог/ 

 

 27 вересня 2018 року, за підтримки членів громадської організації 

«Народні збори України» проведено I Всеукраїнський екологічний форум 

«Екологічна безпека держави».  

Метою форуму було підняття питань національної безпеки, що стосуються 

екології України, просвітлення громадськості щодо захисту навколишнього 

природного середовища, обговорення кроків вирішення проблем, які 

пов’язанні з погіршенням стану довкілля та виникненням загроз життю та 

здоров’ю людей. 

Посилання:https://www.facebook.com/IESWorld/posts/1127544707398436?__xts__%5B0%

5D=68.ARA81T1LvYHUvm3zlmiAJzvo0Gh7ZZC20IJF_z4mWzd385JL1jNK8_acqpGz4iOs4

AES7O6Vx8kZyImtfJzANYViB2DwfnwqAuHO-UsquL67MwnFbNKzoMH_ZZT-

ScwEVmjletIUp-m-r6KF0g2XwrfrtrCEt3j-

AX4hKRPGvYdTSDjozWUfxYxTQzbaN55O4zt2DGcJH7aaLMjgClNsbPa6kMwGt6WimrwiI

HBd6CCfyeNeJ6N4_vTjUEUjAGGPnw9_Z-vPeWiHBaUYvled-

y_5FNwh7I_4eAkTqpJNTQAC453QvlP_2SD3AwgnynzC4KCls9q5NcZ4u4h-

oYnlJ5dlbQ&__tn__=K-R 
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