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ІНФОРМАЦІЙНОГО ТУРУ «КЛІМАТ ЗМІНЮЄТЬСЯ! ЧАС ДІЯТИ», ЯКИЙ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В РАМКАХ КЮТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ, РАТИФІКОВАНОГО ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ.
1.	ЗМІНА КЛІМАТУ ВІДБУВАЄТЬСЯ?       ТАК     НІ    НЕ ЗНАЮ
2.	НА КЛІМАТ ВПЛИВАЮТЬ ФАКТОРИ :
-	ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
-	ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ АВТОМОБІЛІВ
-	ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ГАЗОВИМИ ВІДХОДАМИ ТВАРИН
-	РОЗКЛАДАННЯ СМІТТЯ
-	ВИКИДИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СТАНЦІЙ
-	НЕ ЗНАЮ ФАКТОРІВ
3.	ПОТЕПЛІННЯ ВІДБУВАЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ:
-	ВПЛИВ КОСМОСУ
-	ВПЛИВ ЛЮДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
-	ПРИРОДНІ ЗАКОНОМІРНІ ЗМІНИ (так закладено природою)
-	НЕ ЗНАЮ
4.	У м. КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ і районі ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕНННЯ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА КЛІМАТ:
-	НАЯВНІ
-	ВІДСУТНІ
-	НЕ ЗНАЮ
5.	ЧИ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗМІНУ СТАНУ ПОВІТРЯ У М. КАМ’ЯНЦІ-ПОДІЛЬСЬКОМУ І РАЙОНІ:
-	СМІТТЄЗВАЛИЩА
-	ПIРОМИСЛОВI  ПIДПРИЄМСТВА
-	ТРАНСПОРТ
-	СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
-	СПАЛЮВАННЯ ЛИСТЯ
6.	ХТО МОЖЕ ВИРІШИТИ ПРОБЛЕМИ ЗМІНИ КЛІМАТУ?
-	НАУКОВЦІ
-	КОЖЕН ЖИТЕЛЬ ПЛАНЕТИ
-	ВЛАДА
-	ВЛАСНИКИ ПІДПРИЄМСТВ, ТРАНСПОРТУ, ГОСПОДАРСТВ
-	ВСІ РАЗОМ
-	НІХТО

Глобальна зміна клімату визнана як найсерйозніша і найгостріша екологічна проблема людства. Але маючи глобальний характер, вирішення цієї проблеми має відбуватися й на місцевому рівні.
Багато екологічних та економічних проблем нашого міста мають безпосереднє відношення до зміни клімату, а саме – викиди парникових газів промислових підприємств, автомобільного транспорту та міських сміттєзвалищ, неефективне використання енергії у житлово-комунальному секторі, знищення зелених насаджень.
В 2004 році Україна ратифікувала Кіотський Протокол. Завдяки цьому отримала доступ до економічних механізмів для енергоефективної модернізації технологій у різних секторах економіки. Ці механізми дають фінансову та економічну можливість вирішувати вище згадані проблеми і на місцевому рівні.
Через те просимо Вас звернути увагу на існування таких механізмів, ознайомити з їх можливостями керівників, фахівців та широку громадськість Вашого міста та району та розпочати розробку місцевого плану кліматоохоронних дій, передбачивши використання механізмів Кіотського Протоколу для:
- зменшення викидів парникових газів на промислових підприємствах;
- впровадження системи роздільного збору побутового сміття та переробки вторинних ресурсів;
- зниження втрат води та енергії у комунальному секторі;
- створення для населення безпечних умов для користування велосипедом;
- зростання кількості зелених насаджень.

