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Вельмишановний пане Анатолію Герасимович}-, 

Всесвітній фонд природи ( \ \ ' \¥р) звертається до Вас з метою просипі падання Вашої 
офіційної підтримки для проведення кампанії Година Землі 2017 у м. Власівка. 

У суботу. 25 березня 2017 року о 20:30 люди по всьому світі вимкнуть світло на одну годину, 
Годину Землі, як символ стурбованості за майбутнє Планети та єдності у бажанні захистити 
природу. 

Акцію підтримує Міністерство екології та природних ресурсів України. Міністерство освіти і 
науки України та Державне агентство з енергоефсктивності та енергозбереження України. 

Година Землі була розпочата у 2007 році Всесвітнім фондом природи \¥\УР в Австралії з 
метою привернути увагу до проблеми зміни клімату. У 2008 році ця успішна акція 
поширилася світом, у ній взяли участь більше 50 мільйонів людей у 35 країнах світу. Україна 
приєдналася до всесвітньої кампанії у 2009 році. 

Година Землі 2016 років була безпрецедентним успіхом - приєдналися більше 7000 міст у 172 
країнах по всьому світі. Серед тих, хто підтримав подію, були мери міст Париж. Гонк-Копг, 
Ріо-де-Жанейро, відомі політики, діячі культури та багато інших. В Україні до кампанії 
долучилися більше 75 міст та містечок, у тому числі Київ, Одеса, Львів. Харків. Полтава. 
Маріуполь та інші. Ми плануємо поліпшити результати та розвинути цей успіх у 2017 році. 

Окрім символічного вимкнення світла на 60 хвилин, цьогорічна кампанія робить наголос на 
необхідності та безумовній користі щоденних дій кожного громадянина, компанії та уряду у 
сфері енергоефективності, збереження навколишнього середовища, ошадливого використання 
ресурсів задля подолання екологічних проблем і досягнення гармонії з природою. Кампанія 
Година Землі проводиться з ініціативи найбільшої та найдосвідченішої незалежної 
природоохоронної організації у світі - Всесвітнього фонду природи (\\'\\'Т). 

Р»кч:МгІ НЕ ОГівТ Етом АІПООО/ 
Огк№ ,<мп» Р 1_*30ї 
Р-ич:Іи-і Ртн-І'Л 
НПН ТУ* Сик* о! ЕЛІпхгсГ 
Гсикм- і 
НП< РійК» Е-я-гиМ оі і* ММіагА 

Л'Лр.'ЛтіїІ '•Ч'чій *и<« сзг Квіиге 
Л'ЛГЛи»Мотіків » с К.-І1.Г,-
А'АР'їію Ми̂а оз а с г̂чг.-
Л'ЛР-міік» М:і<мйі хлл 10 Нвіигс 
п'лг.-ли. ин и Рмкм 
Лто <л»і* «чП'ММа «ній 

ГЇГ Оу іССЧмлсеЯГЩЖг 



іог а Ітпд ріапеі 

Ми би хотіли просити місто Власівка приєднатися до нашої кампанії, яка обіцяє бути 
найбільш глобальною подією, шо була будь-коли організована. Зокрема, ми би хотіли 
просити Вас: 

• надати Вашу офіційну підтримку Години Землі у м. Власівка у вигляді офіційного листа: 

* активно брати участь у Годині Землі, наприклад, через вимкнення у місті освітлення та 
приладів, що не є суттєво важливими, особливо, за можливості, вимкнення світла на 
видатних пам'ятниках та будівлях, що є символами міста; організувати природоохоронні 
заходи, присвячені Годині Землі: 

• активно пропагувати Годину Землі власним прикладом та через комунікаційні канали 
Вашого міста: 

• зафіксувати участь міста в кампанії (фого та відео фіксація видатних споруд до та після 
вимкнення світла, природоохоронні заходи тощо): 

• призначити відповідальну особу у Вашій адміністрації, з якою ми можемо узгоджувати 
деталі, що мають відношення до події. 

Якшо цс можливо, ми би хотіли мати нагоду підтвердити Вашу підтримку цієї події до об'яви 
кампанії Година Землі н Україні 25 лютого 2017 року. Ваша підтримка Години Землі буде 
широко визнаною через Інтернст сторінку Години Землі на сайті А&НУР в Україні 
(\у\уТ.т)аткіа.опі.икгаіпе ), а також у пресі і а іншій комунікації. 

Просимо надіслати офіційного листа підтвердження Вашої підтримки кампанії Година Землі 
2017 координатору кампанії в Україні Валерії Немикіній електронною поштою 
(упстукіпа@\*'\\ї<іср.ог§. тел.: 097 90 80 681). За потреби вона може надати матеріали 
кампанії та додаткову інформацію. 

Будь ласка, зв'яжіться зі мною у разі виникнення питань щодо цієї події. 


