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НАСЛІДКИ ЗМІНИ КЛІМАТУ В УКРАЇНІ –

СЕМІНАР, ТРАВЕНЬ 2021 РОКУ



Наслідки зміни клімату в Україні – огляд 

Загальна інформація про проєкт

Напередодні 26-ї Конференції ООН із питань змін клімату, яка відбудеться у Сполученому Королівстві в 

листопаді 2021 року, Посольство Великої Британії в Україні залучило Метеорологічну службу Сполученого 

Королівства для проведення дослідження наслідків зміни клімату в Україні. 9-місячний проєкт, який триває із 

квітня до грудня 2021 року, має на меті надати Посольству Великої Британії в Україні й більшому колу 

зацікавлених сторін, які займаються питаннями мінімізації наслідків та адаптації до зміни клімату (наприклад, 

уряду України), корисні матеріали, зокрема основний звіт (буде завершений у вересні 2021 року) і додаткову 

зведену інформацію для ширшого розповсюдження, включаючи коротке відео; усі матеріали будуть доступні 

англійською та українською мовою.

Актуалізація звіту від 2010 року

• В основі дослідження лежить стислий 

звіт, опублікований Метеорологічною 

службою Сполученого Королівства у 2010 

році, в якому розглядаються питання 

наслідків зміни клімату в Україні, зокрема 

вплив на головні сектори, такі як водна та 

продовольча безпека, енергетика та 

інфраструктура, природне й антропогенне 

середовище.

• Зокрема, в ньому йдеться про наслідки 

зміни екстремальних температур для 

енергетичної і транспортної 

інфраструктури України, зменшення 

літнього припливу річок і ризики 

поширення дефіциту води та підвищеної 

пожежної небезпеки, а також про 

потенційну можливість для підвищення 

врожайності пшениці в Україні.

• На основі опублікованої з 2010 року 

літератури і все більшого обсягу 

доступних прогнозів щодо майбутніх 

кліматичних моделей буде проведено 

новий аналіз поточних тенденцій, 

майбутніх кліматичних прогнозів та 

інформації про наслідки зміни клімату, що 

стосуються України. Це включатиме нові 

прогнози, які ґрунтуються на останньому 

поколінні глобальних кліматичних 

моделей, включених до Шостої доповіді 

про оцінювання (AR6) Міжурядової групи 

експертів зі зміни клімату (МГЕЗК). Ця 

доповідь готується до виходу, а оновлені 

прогнози забезпечать актуальність звіту з 

урахуванням останніх досягнень 

кліматології

Проєкт реалізується командою Відділу міжнародних кліматичних послуг Метеорологічної служби Сполученого

Королівства. Вона співпрацюватиме з низкою зацікавлених сторін для кращого розуміння, яка інформація є

затребуваною в Україні, наприклад для вжиття заходів у рамках політики зі скорочення викидів парникових

газів, а також адаптації до наслідків зміни клімату. Це допоможе забезпечити якнайбільшу користь від

отриманих знань для розроблення політики й управління кліматичними ризиками та загрозами (наприклад,

екстремальні високі та низькі температури, посухи, повені) у пріоритетних секторах економіки.
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Основні наслідки зміни клімату (вище) зі звіту Метеорологічної служби 

Сполученого Королівства (нижче)
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Нижче наведено проєкт структури звіту, який ілюструє представлену в ньому інформацію. Семінар

допоможе нам зібрати ваші думки та рекомендації й використати їх для перегляду і поліпшення

структури звіту – так до нього увійде найбільш корисна та необхідна інформація для зацікавлених

сторін, які користуватимуться звітом при прийнятті рішень.

Проєкт структури звіту

Назва:

Наслідки зміни

клімату в

Україні

1. Вступ

a. Мета, аудиторія і загальна 

інформація про проєкт

b. Цілі та завдання

c. Головний акцент: зміна клімату як 

чинник збільшення загроз; 

актуальність для 26-ї Конференції 

ООН із питань змін клімату

d. Зауваження про вплив COVID-19 на

глобальні викиди

e. Загальна інформація про поточні 

пов’язані ініціативи та проєкти

f. Як має використовуватися звіт

2. Поточний клімат в Україні

a. Опис регіонального та сезонного

клімату, включаючи гідрологічну

інформацію

b. Представлення й обговорення 

виявлених тенденцій, зокрема 

впливу на них антропогенних викидів 

парникових газів і природних 

чинників мінливості клімату, як це 

розуміється в літературі

c. Обговорення поточних вразливостей 

та ризиків

d. Приклади нещодавніх погодних та

кліматичних явищ, які справили

значний вплив на життя,

благополуччя та соціально-

економічну ситуацію в Україні

3. Прогнозовані зміни клімату

a. Пояснення головних чинників, які

впливають на майбутній клімат в

Україні, зокрема сценарії концентрації

парникових газів згідно з моделями

МГЕЗК (репрезентативні траєкторії

концентрацій і соціально-економічні

траєкторії)

b. Мапи, таблиці та/або описи майбутніх

прогнозованих змін річних і сезонних

температур та опадів в Україні

c. Інформація про майбутні зміни клімату

та індекси за конкретними галузями

(наприклад, періоди сильної спеки,

загрози посухи)

4. Висновки та перелік основних наслідків (також

можуть бути представлені у формі інфографіки)

a. Резюме прогнозованих змін у сферах,

що несуть головну загрозу

b. Може бути візуалізовано за секторами,

загрозами або регіонами

c. Стислий огляд ролі пом’якшення

наслідків та адаптації до прогнозованої 

майбутньої зміни клімату

5. Література і додаткова інформація

Над чим слід поміркувати:

• Чого бракує?

• Що ще слід включити?

• Чи структура – відповідна?

• Як іще можна представити

інформацію зі звіту?
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Зміна клімату чинить помітний вплив на українську інфраструктуру, сільське господарство та
довкілля, і цей вплив можна виміряти кількісно. Нижче наведено приклади небезпечних 
явищ, які справили значний вплив на Україну останніми роками. На наступній сторінці 
наведено приклад того, як кліматична інформація використовується для прийняття рішень 
щодо пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до них у Сполученому Королівстві.

Посухи

• Посухи трапляються в сільськогосподарських регіонах півночі 
та північного сходу України, де раніше такої проблеми не 
існувало (1).

• Упродовж 2000–2010 років Україна пережила п’ять посух, 
кожна з яких зачіпала до 80 % площі посівів основних культур 
(2, 3). За оцінками, у 2003 та 2007 роках посухи призвели до 
збитків при виробництві зерна розміром приблизно 3 млрд 
євро (3, 4).

• Посухи також можуть справляти значний вплив на: ерозію 
ґрунту і стан ґрунту, здоров’я та гігієну, економіку.

Лісові пожежі

• Останніми роками середньорічна площа вигорілих лісів в 

Україні збільшилася з 4,4 тис. га (1998–2007 рр.) до 5,9 тис. га 

(2008–2017 рр.) (10). Це відповідає тенденції щодо підвищення 

пожежної небезпеки, яка спостерігається у всій Європі (11).

• У 2020 році кількість пожеж в екосистемах України збільшилася 
на 30 %. Державна служба з надзвичайних ситуацій України
повідомила про знищення майже 18 000 га природних систем 
за один сезон (12).

• Пожежі також можуть справляти значний вплив на: якість 
повітря, біорізноманіття та інфраструктуру.

Повені

• За останні десятиліття Україна пережила кілька руйнівних
повеней (у 1998, 2001 та 2008 роках) (5).

• У липні 2008 року в Карпатському регіоні трапилася одна з
найбільших і найруйнівніших повеней, яка призвела до 
загибелі 47 людей і евакуації близько 40 000 людей (6, 7).

• У червні 2020 року повені на заході України призвели до
пошкодження понад 14 000 житлових будинків (8), а також
серйозного руйнування інфраструктури: було пошкоджено
приблизно 500 км (310 миль) доріг, а на деяких напрямках 
повністю припинено сполучення (9).

• Повені також можуть справляти значний вплив на: якість води,
проблеми для здоров’я людей, перебої в роботі промисловості 
й транспорту, руйнування інфраструктури.
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Зміна клімату і суворі погодні умови становлять серйозну 

загрозу для залізничного сектору Сполученого Королівства. З 

метою краще підготуватися до майбутнього низка зацікавлених 

сторін організувала проєкт «Залізниця майбутнього й адаптація 

до зміни клімату» (TRaCCA) (13).

Цілями цього проєкту було: поліпшити й обмінятися знаннями 

про майбутні прогнози щодо змін клімату і погоди у 

Сполученому Королівстві, одержати краще розуміння того, який 

вплив ці явища можуть справити на галузь, а також розглянути 

те, як залізничний сектор може підвищити свою стійкість до 

таких явищ за допомогою заходів пом’якшення наслідків та 

адаптації.

Створення стійкої до зміни клімату залізничної мережі у

Сполученому Королівстві
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Надання кліматичної інформації сприяло розробленню низки планів із адаптації залізничної мережі 

Сполученого Королівства. Так, на південному заході країни з метою підвищення стійкості залізниці до впливу 

прибережних повеней, наприклад зменшення шкоди від впливу та переливання хвиль, а також зниження 

ризику і тривалості підтоплень, ведуться роботи з поліпшення дренажних систем уздовж колій, зміцнення 

хвилевідбійних стін і збільшення висоти залізничного полотна (14).

Однією з переваг більшої доступності та використання кліматичної інформації при прийнятті рішень у рамках 

таких проєктів, як TRaCCA, є можливість подальшої реалізації відповідних та своєчасних заходів адаптації 

та пом’якшення наслідків. Врешті-решт, завдяки поліпшенню доступу до кліматичної інформації залізничний 

сектор Сполученого Королівства стане більш стійким до загрози зміни клімату і суворих погодних явищ у 

майбутньому.
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