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Передмова
Цей звіт, профінансований Посольством Великої Британії в Києві, спирається на результати роботи,
опубліковані Met Office у 2010 році щодо впливу зміни клімату для України1, у яких описано вплив на
ключові сектори, зокрема на безпеку забезпечення водою та продовольством, енергетику та
інфраструктуру, а також на природне та антропогенне середовище. Цей звіт містить оновлені проєкції
впливу кліматичних змін в Україні, які пов'язані з майбутнім глобальним потеплінням, та нову
інформацію про вплив кліматичних змін у різних секторах, у тому числі на здоров'я людей і в містах
України.
Зміст і формат звіту були підготовлені шляхом взаємодії з Урядом України, включаючи семінарконсультацію стейкхолдерів у травні 2021 року за участі урядових міністерств, Українського
гідрометеорологічного інституту, Одеського державного екологічного університету й українських
аналітичних центрів. Звіт покликаний інформувати кліматичну політику щодо управління ризиками у
пріоритетних галузях економіки України. Ключові висновки були надані Посольству Великої Британії в
Києві для обміну з ключовими зацікавленими сторонами для підтримки переговорів на 26-й
Конференції Сторін (COP26) Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (РКЗК
ООН).
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Вступ
Україна вже відчуває на собі зміну клімату. За останнє двадцятиліття кожен рік в Україні був теплішим,
ніж середньостатистичні показники за довготривалий період, і 2020 рік став найспекотнішим роком у
Європі та Україні, перевищивши на 2,8°C середній показник 1961-1990 рр. (див. рис. 1)2. З 2010 року
Україна пережила низку повʼязаних зі зміною клімату наслідків, як-от сильні посухи, великі повені та
руйнівні пожежі, що призвели до загибелі людей, втрати засобів до існування та спричинили
негативний вплив на ВВП3.
Основним експортом України є сільськогосподарська продукція, особливо пшениця, а також залізна
руда та сталь. Україна також є важливою транзитною країною для східноєвропейського енергетичного
ринку й одним із найбільших виробників вуглеводнів у регіоні4. Усі ключові соціально-економічні
галузі нині зазнають впливу екстремальних погодних явищ, повʼязаних із зміною клімату, як-от
екстремальна спека, пожежі та повені, і багато громад є вразливими до очікуваних упродовж
найближчих десятиліть кліматичних змін5. Водночас підвищення поінформованості та рівня знань про
характер очікуваних змін надає Україні можливість адаптуватися, підвищивши продуктивність
сільського господарства і трансформувавши енергетичний сектор, з покращенням результатів для
довкілля та здоров’я і добробуту людей.
Метою цього звіту щодо ймовірного впливу зміни клімату є проінформувати Уряд України, а також
широку громадськість і бізнес про спектр наслідків, яких варто очікувати Україні в умовах потепління.
Завдання полягає в тому, щоб інформувати і стимулювати національне планування адаптації до зміни
клімату, а також ширшу економічну політику та ініціативи щодо підвищення стійкості України до зміни
кліматичних умов.

Рис. 1. Зміна річної температури в Україні з 1901 року. Роки, тепліші за середній показник базового періоду 1961-1990 років,
позначено червоними стовпчиками, холодніші — синіми. Чим більший стовпчик, тим більша відмінність від середнього
багаторічного показника. Значення розраховано за набором даних Берклі про температуру Землі i.

i

Набір даних Берклі про температуру Землі: http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Regional/TAVG/Text/ukraine-TAVG-Trend.txt
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Сучасний клімат України
Клімат України переважно помірний із холодною зимою та теплим літом. Південні прибережні райони
вздовж Чорного й Азовського морів мають субтропічний середземноморський клімат. Середня
температура влітку (травень–серпень) коливається від 18°C до 22°C по всій країні (рис. 2, температура),
з найтеплішими середніми показниками температури на Кримському півострові. Середні температури
взимку (грудень–березень) по країні коливаються від -5°С до 2°С, з найхолоднішими показниками на
північному сході3. Опади випадають цілий рік, причому в північних регіонах більша кількість опадів
спостерігається влітку, а у південних – взимку (рис. 2, опади). Найбільш вологими регіонами України є
північні та гірські західні райони, які характеризуються великою кількістю опадів улітку із загальним
показником до 1600 мм у Карпатському регіоні та сильними снігопадами впродовж зимових місяців,
водночас на півдні та південному сході країни протягом літніх місяців випадає дуже мало опадів3, 6, 7.
Країною протікає значна мережа річок, які впадають у Чорне море; зокрема це така велика річка, як
Дніпро з притоками Прип'ять та Десна, який формує Дніпровський каскад і є важливим джерелом
гідроенергії та забезпечує приблизно дві третини потреб водних ресурсів сільського господарства та
промисловості, а також понад 30 мільйонів людей в Україні 8, 9.

2.1 Тенденції, що спостерігаються
Зміна клімату призвела до низки змін, що спостерігаються на сході Центральної Європи, включаючи
Україну, де річна температура повітря за останні 30 років зросла майже на 1,5°C10 зі зростанням темпів
потепління за останнє десятиліття11. Потепління також розподіляється нерівномірно, причому в Україні
темпи потепління вищі, ніж у прилеглих регіонах. На рисунку 2 показано, як зросла температура із
часом, при цьому останні роки (позначені червоним кольором) стали тепліші за попередні (позначені
синім кольором), водночас щодо опадів жодної тенденції не спостерігається. Міжрічна мінливість
температури невелика, водночас найбільшою вона є впродовж зими. Натомість міжрічна мінливість
опадів є набагато більш вираженою, з великими відмінностями в сумах за місяці.
Через зміни клімату на тлі зростання середньорічних температур і зміни просторового розподілу
опадів, збільшується частота екстремально високих температур на сході Центральної Європи,
включаючи Україну, а частота екстремальних холодів зменшується12, 13. Це призводить до збільшення
тривалості періодів спеки, кількості випадків нестачі води та повʼязаних із погодою перебоїв у роботі
транспортних та енергетичних мереж, а також до зростання частоти затоплень, що має наслідки для
таких галузей, як сільське господарство, інфраструктура та здоровʼя людей14, 15.
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Рис. 2. Спостереження для України на основі ERA516 дають змогу проаналізувати набір даних за 30-річний базовий період
1981–2010 рр., який використано в цьому звіті для опису середніх кліматичних показників України. На графіках показано
середні місячні температури, °C (ліворуч) і місячну кількість опадів, мм (праворуч). Кожен рік зображено однією
забарвленою лінією від найбільш раннього року до найпізнішого (від синього до червоного — для температури, від
коричневого до зеленого — для опадів). Потовщена чорна лінія вказує на середнє значення за 30 років.
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2.2 Нещодавні небезпечні та стихійні гідрометеорологічні явища
Україна дуже вразлива до таких явищ, як дощові паводки, повені та прибережні затоплення,
включаючи затоплення сільськогосподарських і міських територій, селі та грязьові потоки, а також
зсуви ґрунту. Хоча зменшення снігового покриву та танення снігу навесні внаслідок тепліших зим
сприяли зменшенню екстремальних повеней у всьому регіоні, включаючи Україну та прилеглі
території17, за останні десятиліття Україна зазнала кількох руйнівних дощових паводків (у 1998, 2001 та
2008 роках)18. У липні 2008 року в Карпатському регіоні відбувся один з найбільших і найруйнівніших
паводків, у результаті якого загинуло 47 осіб, а евакуйовано було близько 40 00019, 20. У червні 2020
року паводки на заході України призвели до пошкодження понад 14 000 будинків21, а також завдання
значної шкоди інфраструктурі, приблизно 500 км доріг було пошкоджено, а деякі магістралі
зруйновано22.
У регіонах, які раніше не зазнавали посух, включаючи північні та північно-східні сільськогосподарські
райони, спостерігаються посушливі умови, спричинені зростанням попиту на воду та збільшенням її
дефіциту23. Зовсім нещодавно, у період з вересня 2019 року, вищі за середні температури і тривалий
дефіцит опадів на південному заході та в центрі України спричинили посуху24, 25 з відповідним
зменшенням врожайності26, 27. У 2003 та 2007 роках посуха призвела до втрат у виробництві зерна, які
оцінюють у 3 млрд євро28, 29. Крім того, посуха спричиняє значну ерозію ґрунту та погіршення його
стану, має вплив на здоров’я, гігієну та економіку. Водночас підвищення температур зменшує кількість
весняних заморозків, що позитивно позначається на врожайності зернових культур (наприклад, озимої
пшениці) в аграрному секторі30.
Збільшення впродовж останнього десятиліття кількості посушливих днів у поєднанні зі зростанням
температури підвищило ризик виникнення пожеж в Україні31. Якщо порівнювати з попереднім
десятиліттям, за десятиліття з 2007 року середньорічна площа спаленої території України зросла з 4,4
тис. га до 5,9 тис. га32, що відповідає спостереженому збільшенню пожежонебезпечності в Європі33.
Швидкість знищення лісів України від пожеж зростає, і під час сезону пожеж 2020 року згоріло втричі
більше території за середньорічний показник. У 2020 році тепла й суха зима та сильний весняний вітер
сприяли поширенню лісових пожеж у Чорнобильській зоні відчуження, де згоріло майже 11,5 тис.
гектарів34, 35.
Поточний військовий конфлікт на сході України призвів до знищення лісів і сільськогосподарських
угідь, потенційно посиливши інтенсивність і наслідки лісових пожеж36. Військовий конфлікт також
завдав значного стресу громадам регіону через зниження якості води та її доступності у звʼязку з
руйнуванням шахт для видобутку корисних копалин37. У 2020 році у зоні конфлікту пожежники
намагалися стримати поширення лісових пожеж, які знищили майно та спричинили евакуацію
багатьох сіл в районі Луганська38. Поточний військовий конфлікт ще більше зменшує доступні ресурси
для реагування на погодні явища зі значними наслідками, коли вони таки трапляються, тим самим
зменшуючи адаптаційні можливості та підриваючи стійкість.
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Проєкції майбутнього клімату України
На цей час є вагома доказова база для розуміння майбутніх змін клімату в Україні, розроблена за
допомогою послідовних етапів досліджень із застосуванням моделювання, включених до звітів про
оцінку Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC)39, останній із яких — Шостий оцінювальний
звіт (AR6) 2021 року5, а також регіональних досліджень із моделювання, таких як EURO-CORDEX40. Ці
дослідження розглядають реакцію кліматичної системи, представлену у складних кліматичних
моделях, на різні темпи зміни концентрацій парникових газів (ПГ) в атмосфері, які зазвичай називають
сценаріями концентраційii.
За останнє десятиліття було досягнуто значних успіхів у науковому розумінні та відображенні процесів
у кліматичних моделях, а також значні технологічні удосконалення суперкомпʼютерної інфраструктури,
завдяки чому моделі можуть працювати швидше та з більшою роздільною здатністю. Покращення
глобальних кліматичних моделей означає, що наслідки в регіональних масштабах, наприклад, для
України, можуть бути краще зрозумілі вченими. Ці досягнення дали змогу краще усвідомити чутливість
нашого клімату до змін факторів, що впливають на клімат (наприклад, парникових газів), а кліматичні
моделі останнього покоління, використовувані для отримання результатів в межах звіту IPCC AR6,
свідчать про те, що наслідки можуть бути більш екстремальними або настати раніше, ніж вважалося до
цього41. Для осіб, які ухвалюють рішення, це означає, що виникла нагальніша потреба готуватися до
цього більш екстремального потенційного майбутнього.

3.1 Що таке проєкції зміни клімату?
Проєкція зміни клімату — це змодельована реакція кліматичної системи на майбутній сценарій зміни
концентрації ПГ та інші фактори, що впливають на клімат (наприклад, забруднювачі атмосфери).
Проєкції змін клімату складаються з використанням кліматичних «моделей»; складних математичних
моделей атмосфери, океану та суші з використанням високопродуктивних комп’ютерів.
Майбутні зміни концентрації ПГ в атмосфері залежать від вибору, зробленого та реалізованого
урядами й людьми по всьому світу (наприклад, демографічний і соціально-економічний розвиток,
технологічні зміни)39, а також від того, як природні системи, такі як океани та ліси, справлятимуться зі
збільшенням викидів ПГ. Учені вирішують цю невизначеність, моделюючи різні ймовірні сценарії
викидів ПГ та аерозолів (повітряно-крапельні частинки, як-от пил або дим) під час експериментів із
моделювання клімату. Зазвичай проєкції змін клімату — це вибірка низки майбутніх сценаріїв,
включаючи як сценарії, за яких буде докладено зусилля для істотного обмеження викидів ПГ,
зумовлених людиною (наприклад, відповідно до Паризької угоди РКЗК ООН42), так і сценарії, за яких
кількість викидів продовжує збільшуватися або скорочується дуже повільно.
Репрезентативні траєкторії концентрацій (RCP), використовувані в описаних тут експериментах із
моделювання клімату, — це часові ряди змін концентрацій ПГ, аерозолів і хімічно активних газів, що
виникають внаслідок викидів та змін у землекористуванні43. Слово репрезентативні означає, що кожен
RCP забезпечує лише один із багатьох можливих сценаріїв викидів і землекористування, які можуть
призвести до певного «радіаційного впливу» (тобто зміни потоку енергії в атмосфері, що вимірюється
у ватах на квадратний метр), зумовленого збільшенням ПГ до кінця ХХІ століття. Потенційно може бути
багато різних сценаріїв викидів, які призводитимуть до єдиного RCP.
Проєкції зазвичай представляють як зміни у статистиці майбутнього клімату, такі як зміна середньої
температури, розрахована на 30-річний період у майбутньому порівняно з базовим кліматом за 30-річний
ii

Для отримання додаткової інформації про сценарії концентрації парникових газів див. керівництво Met Office щодо
репрезентативних траєкторій концентрацій:
https://www.metoffice.gov.uk/binaries/content/assets/metofficegovuk/pdf/research/ukcp/ukcp18-guidance---representativeconcentration-pathways.pdf
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період у недавньому минулому. Через щорічні природні коливання (наприклад, після спекотного літа
може бути прохолодне літо) для обрахунку середніх показників температури, опадів та інших змінних
використовують стандартні 30-річні кліматологічні періоди. Для порівняння також розраховують додаткові
статистичні дані, такі як кількість теплових хвиль, що відбулися протягом 30-річного періоду. Такі 30-річні
кліматичні статистичні дані можуть бути розраховані в будь-якому просторовому масштабі (наприклад, на
місцевому, національному чи глобальному рівнях) як для історичних періодів, відомих як «базові», так і
для майбутніх періодів на часових горизонтах, які цікавлять осіб, що ухвалюють рішення. Задля сприяння в
координації та порівнянні досліджень і звітності в усьому світі Всесвітня метеорологічна організація (ВМО)
визначає стандартні історичні базові періоди44. А IPCC визначає майбутні періоди, що становлять інтерес
для складання проєкцій, оновлюючи їх для кожної наступної серії звітів про оцінку IPCC. На сьогодні
більшість рецензованої літератури, присвяченої дослідженню впливу зміни клімату, було опубліковано із
застосуванням базового сценарію 1981–2010 рр., використаного ВМО та в П’ятому звіті про оцінку IPCC, що
містить проєкції зміни клімату на основі різних RCP.

3.2 Проєкції зміни клімату України
У цьому звіті проєкції зміни температури та кількості опадів для України взято переважно з
кліматичних моделей, використаних у П’ятому звіті про оцінку зміни клімату IPCC (AR5) — результати
моделювання, проведеного для етапу 5 Проєкту взаємного порівняння пов’язаних моделей (CMIP5)iii.
Результати доповнено новими висновками, зробленими на основі оцінок останнього покоління
проєкцій кліматичних моделей, використаних у IPCC AR6, у глобальному та регіональному масштабах.
Таблиця 1. Проєкції річних і сезонних змін температури приземного повітря для України. Зміни відносно базового
періоду 1981–2010 рр. й наведені в діапазоні 10-го та 90-го процентилів, отриманих за допомогою ансамбля з
31 кліматичної моделі CMIP5, розрахованого як середнє просторове значення для України для RCP4.5 (позначено
синім) та RCP8.5 (позначено червоним) сценаріїв концентрації ПГ. Дані про зміни наведено в розрізі двох майбутніх
періодів — середини століття, що позначає 2050-ті роки (середній показник за період 2041–2070 рр.), і кінця
століття — 2080-ті роки (середній показник за період 2071–2100 рр.).
Зміни температури (°C)
Сезон

2050-ті, RCP4.5

2050-ті, RCP8.5

2080-ті, RCP4.5

2080-ті, RCP8.5

Груд.–лют.

+0.7 до +3.3

+1.6 до +4.2

+1.6 до +4.3

+3.5 до +7.3

Берез.–трав.

+0.8 до +2.9

+1.5 до +3.8

+1.3 до +3.3

+2.7 до +5.7

Черв.–серп.

+1.3 до +3.5

+1.7 до +4.9

+1.4 до +4.5

+3.3 до +7.7

Верес.–
листоп.
Річні

+1.1 до +2.8

+1.8 до +3.9

+1.6 до +3.4

+3.4 до +6.2

+1.2 до +3.0

+1.7 до +4.1

+1.6 до +3.5

+3.4 до +6.2

Проєкції зміни подано для середини ХХІ століття (2050-і роки, 30-річний період із 2041 до 2070 року) і
кінця ХХІ століття (2080-ті роки, 30-річний період із 2071 до 2100 року) за сценаріями помірної (RCP4.5 )
і високої концентрацій ПГ (RCP8.5) порівняно з 30-річною базовою лінією 1981–2010 років.
Незважаючи на те що точний рівень потепління залежить як від кількості викидів ПГ, так і від
швидкості скорочення викидів протягом століття45, сценарій високої концентрації ПГ загалом
відповідає глобальному потеплінню наприкінці ХХІ століття між 3°C і 5°C, а сценарій помірної
концентрації ПГ із глобальним потеплінням від 2,5°C до 3°C46. Додатковий сценарій концентрації ПГ
(RCP2.6) передбачає значне помʼякшення наслідків завдяки скороченню викидів, у результаті якого
показник глобального потепління наприкінці століття становитиме 1,7°C – 1,8°C, що відповідає намірам
щодо стримування глобального потепління на позначці значно нижчій за 2°C47. Регіональні оцінки
iii

Детальніше про моделі CMIP5 та аналіз, проведений для України в меджах цього звіту, див. Додаток до спільних звітів про
ризики Met Office, ODI та FCDO за посиланням: https://www.metoffice.gov.uk/services/government/internationaldevelopment/climate-risk-reports
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впливу зміни клімату за цим сценарієм обмежені, але інформацію було внесено до звіту в тих
випадках, коли відповідні дані є в літературі.
Висновки про зміни температури в Україні наведено в таблиці 1, а про зміни рівня опадів — у таблиці 2.
Щоб продемонструвати регіональні відмінності у просторових моделях по всій Україні, результати із
чотирьох обраних кліматичних моделей за сценарієм високої концентрації ПГ (RCP8.5) показано на
рисунку 3 (моделі було обрано як такі, що широко охоплюють діапазон потенційних майбутніх змін, а
не з огляду на їх більшу надійність за інші).

3.2.1 Зміни середніх та екстремальних температур
Очікується, що до 2050-х років середня температура по Україні може зрости порівняно з кінцем
ХХ століття на 1,2°C – 3,0°C за сценарієм помірної концентрації ПГ (RCP4.5) і 1,7°C – 4,1°C — за
сценарієм високої концентрації ПГ (RCP8.5) (див. рядок «Річні» таблиці 1). Водночас до 2080-х років
середня температура може зрости порівняно з кінцем ХХ століття на 1,6°C – 3,5°C за сценарієм
помірної концентрації ПГ (RCP4.5) та 3,4°C – 6,2°C — за сценарієм високої концентрації ПГ (RCP8.5) (див.
рядок «Річні» таблиці 1).
Таблиця 2. Проєкції річних і сезонних змін суми опадів для України за порами року; розраховуються щорічно. Зміни
відносно базового періоду 1981–2010 рр. й наведені в діапазоні 10-го та 90-го процентилів, отриманих за допомогою
ансамблю з 31 кліматичної моделі CMIP5, розрахованого як середнє просторове значення для України для RCP4.5
(позначено синім) та RCP8.5 (позначено червоним) сценаріїв концентрації ПГ. Дані про зміни наведено в розрізі двох
майбутніх періодів — середини століття, що позначає 2050-ті роки (середній показник за період 2041–2070 рр.), і
кінця століття — 2080-ті роки (середній показник за період 2071–2100 рр.).
Зміни сум опадів (%)
Сезон

2050-ті, RCP4.5

2050-ті, RCP8.5

2080-ті, RCP4.5

2080-ті, RCP8.5

Груд.–лют.

-1 до +15

-2 до +17

0 до +20

0 до +28

Берез.–трав.

-5 до +22

-4 до +22

-2 до +23

-6 до +27

Черв.–серп.

-20 до +14

-26 до +10

-19 до +10

-44 до +6

Верес.–
листоп.
Річні

-8 до +11

-13 до +13

-11 до +15

-17 до +11

0 до +10

-6 до +10

+1 до +12

-7 до +14

На рисунку 3 показано проєкції для України просторових змін, повʼязаних із різними рівнями
глобального потепління. Згідно з даними, слід очікувати, що центр і північ України зазнають найбільших
темпів потепління, тоді як у прибережних регіонах цей процес буде повільнішим через пом’якшуючий
вплив Чорного й Азовського морів.
Очікується також, що за всіма сценаріями концентрації ПГ частота та інтенсивність екстремальних
температур протягом ХХІ століття зростатимуть, зі збільшенням кількості дуже спекотних днів і теплих
ночей, а також теплих періодів 39, 48, 49. Наприклад, за сценарієм високої концентрації ПГ в Донецькій
області ймовірним є збільшення кількості спекотних днів із температурою понад 35°C50. На цей час у
Донецькій області в середньому спостерігається 1 такий день на рік. Проте очікується, що до кінця
століття ця кількість може зрости до майже 20 днів на рік.
За прогнозами, протягом найближчих десятиліть потепління призведе до зменшення кількості днів із
від’ємною температурою, а в деяких областях їх не буде взагалі49, 51. Строки досягнення цих порогових
значень залежать від швидкості потепління, причому за сценаріїв високої концентрації ПГ це станеться
раніше. Зменшення днів із від’ємною температурою відбудеться швидше у понад 1,5 рази до 2080-х
років за сценарієм високої концентрації ПГ, ніж за сценарієм помірної концентрації ПГ50.
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3.2.2 Зміни середніх та екстремальних опадів
Очікувані зміни кількості опадів в Україні варіюються залежно від сезону, водночас до середини
ХХІ століття сезонні зміни може бути складно відрізнити від наявної щорічної мінливості. За всіма
сценаріями концентрації ПГ більшість моделей до 2080-х років засвідчують імовірність значного
зменшення літніх опадів на півдні та південному сході України і збільшення зимових опадів на півночі
України (див. сезонні зміни сум опадів у таблиці 2 та просторові зміни на рисунку 3), хоча також
можливою є майже повна відсутність змін в опадах у ці пори року. Дані свідчать про більшу
ймовірність зменшення кількості опадів у прибережних регіонах і збільшення на півночі України в
теплішому світі (рис. 3).
Незважаючи на широкий діапазон можливих майбутніх змін середньої кількості опадів, очікується, що
екстремальні опади в усі пори року можуть стати інтенсивнішими49, 52, що спричинюватиме
збільшення поверхневого стоку і дощових паводків за всіма сценаріями концентрації ПГ51. Збільшення
кількості найвологіших днів у році на 10% – 25% до кінця століття є можливим за всіма сценаріями
концентрації ПГ, причому істотніше збільшення очікується за вищим сценарієм49, 50.

3.2.3 Гідрологічні зміни
Зменшення середньої загальної кількості опадів, спричинене значним скороченням кількості опадів
улітку, а також зменшенням снігового покриву, змінить строки та об’єм стоку з гірських районів і може
зменшити ризик річкових повеней17, 49, 52. Очікується, що стік і поповнення підземних вод також
зменшаться за більшості сценаріїв концентрації ПГ, що пов'язано зі зменшенням річної кількості опадів
та випаровуванням, яке, за прогнозами, зростатиме з підвищенням температури51. Це призведе до
зменшення вмісту вологи у ґрунті та подальшої деградації земель і степів по всій Україні, а також
потенційно до триваліших і більш суворих умов посухи53, 54.

3.2.4 Пожежонебезпека
Очікується, що погодні умови, що можуть спричинити загоряння та тривалі пожежі, почастішають51 зі
збільшенням частини року, коли умови найбільше сприяють виникненню пожеж через підвищення
температури та висихання ландшафту. Прогнозоване зростання кількості спекотних днів разом з
очікуваними змінами в режимі опадів в Україні може значно збільшити ризик пожеж у майбутньому.
За результатами останніх досліджень було виявлено кілька регіонів України, зокрема Херсонська,
Луганська, Київська, Донецька, Запорізька та Дніпропетровська області, які є вразливими до лісових
пожеж31, 55.
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3.3 Як проявиться глобальне потепління на 2°C або 4°C в Україні?

Зображення з Інтерактивного атласу IPCC AR6: https://interactive-atlas.ipcc.ch/
Із підвищенням температури вплив проявляється по всій земній кулі нерівномірно. В
останні десятиліття схід Центральної Європи зазнавав більшого потепління, ніж
навколишні регіони, зокрема вищий рівень потепління характерний для України.
Відповідно до Паризької угоди РКЗК ООН уряди зобов’язалися стримувати глобальне
потепління в межах показника значно нижче за 2°C порівняно з доіндустріальними
рівнями, але останні звіти IPCC та оцінки очікуваних викидів засвідчують, що нинішніх
намірів недостатньо для унеможливлення потепління більш як на 4°C124. Тому важливо
врахувати, як зростання глобальної середньої температури на 2°C або 4°C вплине на
Україну.
Згідно з дослідженнями, у разі глобального потепління на 2°С, на сході Центральної
Європи потепління буде більшим, ніж глобальне середнє значення, зокрема йдеться
про підвищення температури на 3°С взимку та більш інтенсивну й частішу екстремальну
спеку125. Аналіз результатів моделювання засвідчує, що за умови глобального
потепління на 4°C регіональні відмінності регіонального потепління й сезонні зміни
опадів додатково зростуть, при цьому екстремальна спека, яка раніше траплялася раз
на 50 років, відбуватиметься майже щороку5. У разі зростання температури на 4°C у світі
можливе переміщення географічних зон до 400 км у напрямку полюсів, що серйозно
вплине на унікальні гірські екосистеми України та призведе до масового погіршення
здоровʼя та порушення біорізноманіття екосистем126,127.
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(a) Відсоткова зміна загальної кількості зимових опадів (груд.-лют.) згідно з RCP8.5 за 2080-ті роки порівняно з 1981-2010
роками
(b) Відсоткова зміна загальної кількості літніх опадів (черв.-серп.) згідно з RCP8.5 за 2080-ті роки порівняно з 1981-2010
роками

(c) Зміна середньої зимової температури (груд.-лют.) згідно з RCP8.5 за 2080-ті роки порівняно з 1981-2010 роками
(d) Зміна середньої літньої температури (черв.-серп.) згідно з RCP8.5 за 2080-ті роки порівняно з 1981-2010 роками

Рис. 3. Карти, що показують проєкції змін за сценарієм високої концентрації ПГ (RCP8.5) для зимових та літніх опадів (дані
а та b) і температур (цифри с та d) для України згідно з 4 обраними моделями CMIP5, що є репрезентативними
прикладами ймовірної просторової мінливості в майбутньому. Зміни показано для періоду кінця ХХІ ст., що позначається
2080-ми роками (у середньому за період 2071–2100 рр.), порівняно з базовим періодом 1981–2010 рр.
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Минулі та майбутні наслідки зміни клімату для ключових секторів
У цьому розділі узагальнено інформацію з наявних публікацій про минулі та майбутні наслідки зміни
клімату в Україні та прилеглому регіоні для ключових секторів. За можливості було взято результати,
що стосуються конкретно України. Там, де результатів для конкретної країни немає, наведено
відповідні результати щодо ширшого регіону Центральної та Східної Європи, частиною якого є Україна.
Основні наслідки для кожного сектору узагальнено на початку цього звіту.
Адаптація до впливу зміни клімату є критичною для захисту суспільства та вразливих громад. У той час
як надання рекомендацій щодо специфічних заходів адаптації для України не є метою цього звіту, у
кожен розділ було включено приклади адаптаційних заходів у Великій Британії та деінде, аби
продемонструвати, як описані впливи можна врахувати, хоча й у різних контекстах.

4.1 Сільське господарство та продовольча безпека
Україна є важливим експортером зерна, зокрема пшениці, та іншої сільськогосподарської продукції до
Європи та решти світу. Аграрний сектор є значним роботодавцем, насамперед у сільськогосподарських
регіонах на південному сході. У найближчій перспективі прогнозоване підвищення температури може
збільшити врожайність, тобто продовжити період вегетації деяких зернових культур і збільшити
врожайність на півночі56. Однак ці переваги можуть бути знівельовані в разі перевищення важливих
порогових значень потепління для окремих культур. В умовах теплішого клімату зростатиме частота
випадків екстремальної спеки, а це в поєднанні зі збільшенням частоти й інтенсивності посух на півдні
країни може мати загальний негативний вплив57,58. Дослідження продемонстрували, що зрошення
може задовольнити підвищений попит на воду для сільського господарства, пов’язаний зі зростанням
температурних показників і збільшенням випаровування30, хоча значною мірою це залежить від
наявності водних ресурсів.
Впродовж 2010-х років сільськогосподарське виробництво в Україні через малу кількість опадів та
сильну посуху неодноразово зазнавало значних втрат врожаю овочевих і зернових культур. Подібні
втрати врожаю очікуються продовжуватися й надалі, що матиме серйозні наслідки для глобальної
продовольчої безпеки58. Південні регіони України з і так сухим і теплим кліматом теплішають швидше,
ніж решта країни, і вже зазнали значних змін у сезонній мінливості опадів зі збільшенням загальної
кількості опадів узимку та зменшенням влітку59. Ці зміни в сезонній мінливості опадів у поєднанні з
підвищенням температури спричиняють зростання випаровування та створюють дефіцит води60, що
ускладнює землеробство, яке залежить від зрошення, у районах, де спостерігається мала кількість
опадів і часті екстремальні високі температури влітку, що спричиняють водний і тепловий стрес. Понад
третина сільськогосподарських угідь в Україні у спекотні та посушливі періоди вже знаходиться під
впливом водного стресу в поєднанні з ерозією від паводків і вітру на голих ґрунтах61. Зменшення
доступності води для рослин через збільшення посушливості та зменшення поживних речовин ґрунту
можуть обмежити потенційний приріст продуктивності від збільшення концентрації CO2 62, хоча це
залишається сферою активних досліджень63. Згідно з проєкціями майбутніх змін клімату, зменшення
кількості опадів улітку та підвищення температури в поєднанні зі збільшенням частоти випадків
екстремальної спеки посилить зазначені ризики для сільськогосподарського виробництва.
Врахування впливу зміни клімату на сільське господарство та продовольчу безпеку вимагає
проведення адаптаційних дій на різних рівнях — від політики національного рівня до окремих
домогосподарств. Як приклад, Met Office надає інформацію в рамках партнерства з Китаєм щодо
кліматичного сервісу (Climate Science for Service Partnership China)64 про оцінку ризику посухи для
врожаю кукурудзи в Північно-Східному сільськогосподарському регіоні, вказуючи, що поточний ризик
посухи вищий, ніж передбачалося раніше65. Фермери та місцеві органи влади використовують цю
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інформацію для планування із врахуванням ризиків посухи, використовуючи ефективніші технології
поливу або висаджуючи посухостійкі сорти культур.Здоровʼя людей
Очікується, що в теплішому кліматі зміниться сезонний стік річок по всій Україні, зокрема він
зменшиться порівняно з теперішнім навесні та збільшиться восени і влітку. Наприклад, моделювання
стоку в басейні Південного Бугу в умовах майбутнього потепління свідчить про скорочення весняного
стоку до 50%66. Це відповідає очікуваному зменшенню весняного стоку в басейнах річок Східної та
Центральної Європи, що пов’язано зі зменшенням кількості снігу в тепліші зимові місяці та кількості
опадів протягом літньої половини року17, 67. На півдні високозрошувані сільськогосподарські угіддя
Херсонської області дедалі більше наражаються на потенційне збільшення посушливості (зменшення
кількості опадів, підвищення температури, збільшення випаровування)68. У регіонах України, які вже
відчувають водний стрес і зменшення максимуму річного ходу загальної кількості опадів із
зменшенням наповнення підземних вод, спостерігається збільшення частоти тривалих хвиль спеки із
подовженням літнього сезону 6, 12, 69.
Незважаючи на те що сезонні зміни в кількості опадів різняться по країні, очікується, що випадки
екстремальних опадів можуть почастішати скрізь52, причому більш інтенсивні опади можуть збільшити
частоту дощових паводків. Очікується, що щорічні втрати від повеней по всій Європі можуть
збільшитись у п’ять разів до 2050-х років, а до 2080-х — у сімнадцять, що підкреслює необхідність
держав формувати стійкість до паводків70. Зміни у кількості опадів у величезній мережі річок,
водозборів і водоносних горизонтів в Україні можуть призвести до сценаріїв з високим ризиком
затоплень. В Україні річкові повені на цей час становлять серйозний ризик по всій країні, оскільки вони
можуть завдати значної шкоди та загрожувати життю людей, однак очікуване зменшення кількості
талого снігу навесні призведе до зменшення найінтенсивніших 100-річних річкових повеней17.
Подальша урбанізація в умовах посилення опадів унаслідок зміни клімату може збільшити ризик
виникнення дощових паводків, які потребують заходів протидії задля мінімізації шкоди для економіки,
довкілля та суспільства як від прямих (наприклад, пошкодження інфраструктури, загроза життю), так і
непрямих (наприклад, закриття підприємств та переміщення людей) втрат.
Вплив зміни клімату для різноманітних кліматичних та екологічних систем також посилює наявні
загрози. Наприклад, у Карпатах, навіть з тим, що зменшилася кількість опадів у літній сезон (що
призвело до дефіциту води в регіоні), одночасно взимку через інтенсивніші опади та зменшення
снігового покриву збільшилися ризики повеней і повʼязаних із ними наслідків, як-от зсуви та ерозія
ґрунту71.
Управління водними ресурсами у межах басейнів вимагає стратегічного планування та координації
між різноманітними партнерами, що представляють водокористувачів. У басейні Дунаю, який
знаходиться в межах 19 країн, включно з Україною, Стратегія кліматичної адаптації для басейну річки
Дунай об’єднує останні наукові розуміння про те, як зміна клімату може вплинути на безпеку та якість
води, та визначає можливі адаптаційні заходи72. План був прийнятий Міжнародною комісією із захисту
річки Дунай (ICPDR) і містить рекомендації щодо вдосконалення систем раннього оповіщення у
відповідь на очікуване збільшення таких гідрологічних екстремальних ситуацій, як затоплення, а також
заходів у межах басейну для зменшення впливу паводкових явищ і формування стійкості до посухи,
таких як відновлення чутливих до режиму зволоження екосистем73.

4.3 Здоровʼя людей
Зміна клімату вже створює додатковий стрес для систем охорони здоров’я. З глобальним потеплінням
зростатимуть випадки втрат життя, хвороб та зменшення продуктивності, пов’язані з тепловими
хвилями та похолоданнями, пожежами, посухою і повенями. Є чітка залежність між екстремальними
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спекотними та холодними температурами і смертністю74; зміна клімату зменшує частоту
екстремальних холодів і збільшує частоту екстремальної спеки. Екстремальні температури значно
більше впливають на людей похилого віку та осіб із низькими доходами, які проживають у поганих
житлових умовах та не можуть використовувати дорогу єнергію для охолодження74. Хвороби, які
зазвичай асоціюються з тропічними регіонами, як-от малярія, що передається через укуси комарів, і
лихоманка Денге, можуть переміститися в інші регіони, оскільки з підвищенням температури
змінюються і кліматичні зони75, створюючи нові загрози для здоровʼя людей в Україні. На
національному рівні особам, які ухвалюють рішення, доведеться пристосовуватися до суміжних
ризиків, пов’язаних із наслідками щодо якості води та повітря, появою переносників хвороб,
небезпечних для людей, а також із загрозами для водопостачання та врожаю. Показники у сфері
охорони здоровʼя являтимуть собою комбінацію цих впливів, повʼязаних із кліматом, і заходів,
спрямованих на формування стійкості через соціальні фактори, наприклад за допомогою прогресу в
лікуванні хвороб і поліпшення умов проживання та якості повітря.
З глобальним потеплінням зростатиме кількість людей, що зазнають впливу екстремальної спеки й
вологості у дні, коли температура змоченого термометра (показник теплового стресу під прямим
сонячним промінням) перевищує 33°C, коли висока вологість зменшує можливості людей
охолоджуватися та призводить до теплового стресу76. Зростання міського населення призведе до того,
що дедалі більше людей страждатиме від погіршення якості повітря та постане перед необхідністю
адаптувати опалення й охолодження будівель, які на цей час погано пристосовані до очікуваних
майбутніх умов. Багато з найбільш уразливих груп населення, зокрема жінки, працівники, що
виконують роботи на відкритому повітрі, люди з низькими доходами та бездомні, дедалі частіше
зазнаватимуть негативних наслідків для здоров’я, пов’язаних із екстремальними температурами77.
В Україні погана якість і забруднення повітря справляють на здоров’я людей значний вплив.
Смертність, пов'язана із забрудненням повітря, становить ~6% від загальної смертності (~27 000
смертельних випадків на рік)78, при цьому Україна посідає 4-те місце в Європі за рейтингом смертності
від усіх видів забруднення, серед яких переважає забруднення повітря79. Очікується, що зміна клімату
вплине на здоровʼя людей безпосередньо через збільшення дрібних частинок і забруднювачів, а
також опосередковано – через виробництво вторинних забруднювачів, включаючи озон, що може
мати згубний вплив на врожайність сільськогосподарських культур80. Погана якість повітря в Україні
пов’язана із забрудненням від виробництва електроенергії, старінням промислової інфраструктури та
видобутком вугілля, а також димом від лісових пожеж, що підвищує рівень забруднення повітря в
літній сезон пожеж81.
Для підвищення стійкості у містах управлінці потребують місцево актуальну інформацію про
небезпечні явища сьогодення і також вплив спеки у майбутньому, щоб формувати політичні та
адаптаційні рішення. У Великій Британії міські ради обмежені в ресурсах, і багато з них не мають
спеціально призначеного фахівця з адаптації або співробітників із науковою освітою для інтерпретації
національної кліматичної інформації для своєї місцевості. Інформаційні бюлетені для міст, розроблені
Met Office у співпраці з кількома міськими радами Великої Британії у формі «міських пакетів»82, були
спроєктовані для використання міськими радами для підвищення обізнаності про поточні та майбутні
небезпечні кліматичні явища, які мають відношення до їхніх міст, і надання ключових висновків про
такі небезпечні явища, як спека, опади та підвищення рівня моря, і як вони можуть змінитися у
майбутньому за усіма сценаріями. Ради співпрацюють із міськими органами охорони здоров’я над
розробкою систем раннього попередження громадськості про прогнозовані періоди екстремальної
спеки, щоб зменшити тепловий стрес, а також розглядають стратегії пасивної адаптації, такі як
збільшення крон дерев і зелених зон для охолодження міського середовища.
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4.4 Міста та міське середовище
Приблизно дві третини населення України проживають у містах та міських районах83, перед якими
стоять унікальні виклики, повʼязані зі зміною клімату. Наприклад, міські середовища, що містять
непроникні поверхні, можуть збільшити ризик повеней. На міські території також впливає ефект
міського теплового острова, що призводить до більш високих температур порівняно з навколишніми
сільськими районами. Хвилі спекиiv, високі температури й повʼязані з ними острови тепла та їх вплив,
як-от тепловий стрес, є серйозним ризиком для здоровʼя людей у містах України. За останні
десятиліття в Україні зросла кількість хвиль спеки влітку84. Наприклад, у Києві за 30 років (з 1991 року)
їх кількість збільшилася на 142% (із 7 до 17 випадків) 85. До хвороб, повʼязаних зі спекою, належать
тепловий удар, теплова втома та теплове виснаження, а найбільш вразливими до захворювань,
пов’язаних із спекою, є люди з груп підвищеного ризику як от особи, що страждають на хронічні
захворювання, літні люди та діти. Для того, щоб зрозуміти вразливість у майбутньому міст та міських
територій до підвищення температури і збільшення кількості хвиль спеки, потрібні додаткові
дослідження.
Дощові паводки, що посилюються через зростання урбанізації та кількості випадків сильних опадів,
імовірно, стануть серйозною проблемою для міст України, а також у Центральній і Східній Європі86.
Паводки також можуть мати значний вплив на якість води, спричиняти проблеми зі здоровʼям людей,
перебої в промисловості та транспорті й руйнування інфраструктури.
Адаптація в містах необхідна з огляду на низку кліматичних небезпек. Наприклад, у Великій Британії у
гирлі Темзи, де розташований Лондон, припливи з одночасною дією погодних систем низького тиску
можуть спричиняти підтоплення87. Ділянки низин (заплави) в гирлі зазнавали б значного ризику
затоплення, якби їх не захищали засоби протидії повеням. Гирло Темзи містить важливу
інфраструктуру, включаючи лондонське метро, і цей район щорічно вносить 250 мільярдів фунтів
стерлінгів в економіку Великої Британії, що робить його важливим центром комерції. Задля посилення
стійкості до підвищення рівня моря та збільшення ризику припливних повеней у гирлі Темзи уряд
Великої Британії розробив план адаптації для моніторингу та управління ризиками для цієї
інфраструктури до кінця цього століття88. Він включає в себе програму моніторингу та оновлення
засобів захисту від повеней, таких як протипаводкові дамби та набережні насипи, які є невід’ємною
частиною ландшафту Темзи. У міру виконання робіт із захисту від повеней з’являться інші можливості,
які включають кращий доступ населення до річки, створення місць проживання та збільшення
соціальних, економічних і комерційних переваг, які надає річка.

4.5 Екосистеми та біорізноманіття
Україна — глобально важливий сільськогосподарський виробник, а також місце екологічно значущих
лісових і лісостепових регіонів. Здоровʼя екосистем, особливо лісів, є життєво важливим для

iv

Тут теплову хвилю потрібно розуміти як тривалий період спекотної погоди порівняно з очікуваними умовами місцевості в ту
чи іншу пору року, що може супроводжуватися високою вологістю.
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забезпечення продуктивності та функціонування сільськогосподарських угідь і водних мереж, а також
є корисним для здоровʼя людей61, 89. Останнім часом в Україні зросла частка лісових площ, уражених
шкідниками та хворобами. Упродовж 2001–2010 рр. постраждало 5–6% загальної площі лісів, а в
період 2011–2020 рр. цей показник збільшився до 8%90. Таке зростання можна частково пояснити
підвищенням температури, зміною кількості опадів і додатковими факторами, що спричиняють стрес
для лісів та інших екосистем, оскільки клімат змінюється поза їх здатністю адаптуватися. Наприклад,
зменшення снігового покриву, повʼязане зі зміною клімату, у поєднанні зі зміною практики
використання земель у Карпатському регіоні має згубний вплив на рідкісні види альпійських рослин91.
У Карпатах також зафіксовано збільшення як літніх хвиль спеки, так і зимових хвиль морозу, які разом
зі збільшенням частоти, тривалості та інтенсивності посухи можуть загрожувати унікальній біосфері92.
Значною антропогенною загрозою для українських лісів є їх вирубка для сільського господарства або в
результаті конфлікту. Знеліснення пов’язують також зі збільшенням кількості випадків повеней і пожеж
та завданими збитками, які, за прогнозами, теж можуть зрости внаслідок зміни клімату93,94. Морські
екосистеми та біорізноманіття Чорного й Азовського морів також перебувають під загрозою зміни
клімату, зокрема потепління більше ніж на 1°C за останні 20 років, а до кінця століття, ймовірно, – до
5°C може порушити усталене функціонування системи95.
В інших гірських екосистемах, що підтримують унікальну флору та фауну, адаптаційні заходи було
сконцентровано навколо побудови стійкості до зміни клімату через лісовідновлення та збільшення
біорізноманіття. У лісах Кеунья хребта Вілканота, Перу, місцеві громади здійснюють лісовідновлення
регіону місцевими видами дерев96. Місцеві види вже адаптовані до умов регіону і дозволяють
утримувати та рівномірно постачати водні ресурси впродовж року природним чином. Додаткова
вигода полягає у сприянні екотуризму в регіоні, що, в свою чергу, приносить додаткові ресурси,
підвищує обізнаність про виклики, з якими стикається регіон, і підвищує унікальну культурну цінність
громад.

4.6 Енергетика та інфраструктура
Україна має важливий ресурсний сектор, є ключовою транзитною країною для розподілу природного
газу, а також має великий виробничий і переробний сектор, особливо у виробництві сталі.
Екстремальні погодні явища, включаючи повені та хвилі спеки, знижують продуктивність і порушують
роботу транспортних мереж, затримують рух товарів, збільшують витрати та створюють тиск на
ланцюги постачання. Крім того, порти й ланцюги постачання є вразливими до збільшення частоти
штормових хвиль, екстремальних опадів і підвищення рівня моря внаслідок зміни клімату97.
Стримування глобального підвищення температури в межах показника «значно нижче 2°C» згідно з
Паризькою угодою потребує від усіх країн істотного скорочення викидів вуглецю42. Україна є значним
європейським виробником вуглеводнів і до 2030 року пообіцяла скоротити викиди на 65% проти рівня
1990 року98. Уряд України нещодавно приєднався до альянсу Powering Past Coal Alliance і проводить
перемовини про терміни поступової відмови від вугілля та значного скорочення ядерної генерації 99–
101
. Український уряд нещодавно взяв на себе зобов’язання поступово припинити видобуток вугілля та
істотно скоротити виробництво атомної енергії до 2050 року102. Вугільна та ядерна генерація енергії в
Україні споживає велику кількість води для охолодження в регіонах, які вже відчувають дефіцит
води103. Очікуване збільшення випадків водного стресу зі зростанням глобальних температур та
зменшенням кількості опадів чинить тиск на виробництво енергії як з погляду ефективності
виробництва електроенергії, так і з погляду ролі сектору як значного споживача води104. Наприклад,
виробництво електроенергії з парових турбін зменшується приблизно на 0,2–0,3% на градус, а
зниження ефективності використання ядерної енергії ще більше — 0,4–0,6% на градус, потребуючи
значного додаткового виробництва для задоволення попиту97. Зниження ефективності наявної
енергетичної інфраструктури, наприклад у градирнях, уже спостерігалося під час хвиль спеки, що
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посилюється збільшенням попиту на енергію для охолодження. Значна частина житлового фонду та
іншої інфраструктури України старіє, тож вона могла б мати користь від зусиль щодо підвищення
енергоефективності з подвійною вигодою — зменшення споживання енергії та посилення стійкості як
до хвиль спеки, так і морозу та до екстремальних температур.
Десятиліття видобутку корисних копалин позначилися на безпеці та якості води в Україні, зокрема
затоплення та забруднення з відкритих і невикористовуваних шахт вплинули на запаси підземних вод
та якість побутової води. Наприклад, Донбас уже зазнав забруднення підземних і річкових вод, а також
ґрунтів через діяльність в регіоні підприємств важкої промисловості та наслідки бойових дій105. Зміна
клімату посилює ці поточні проблеми: потепління в майбутньому, що підвищить дефіцит води на
Донбасі та у прилеглих регіонах, посилить тиск на наявні водні мережі, унаслідок чого дедалі більша
частина населення потерпатиме від постачання забрудненої води.
Дефіцит води через зміни клімату вимагатиме ефективного управління водними ресурсами та
стратегічного планування для керування залежною від води енергетичною інфраструктурою, такою як
гідроенергетика та генерація ядерної енергії. У Каліфорнії дефіцит води, викликаний нинішньою
посухою, вже впливає на постачання енергії через зменшення гідроенергетичної генерації, бо стратегії
управління водними ресурсами надають пріоритет використанню води для поливу106. Аби покращити
стійкість енергетичного сектору до майбутніх посушливих умов, Каліфорнія збільшила генерацію
сонячної та вітрової енергії в енергетичній системі107. Залучення таких технологій, як сонячна та вітрова
генерація енергії не тільки покращує стійкість енергетичних ресурсів до посухи, а також зменшує тиск
на ресурс води на користь іншим споживачам, зокрема для побутового та сільськогосподарського
використання.

Наскрізні проблеми
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5.1 Економічна вартість зміни клімату
Зміна клімату призведе до економічних витрат протягом найближчих десятиліть, оскільки країнам
доводиться справлятися з новими кліматичними умовами та явищами, а також вживати запобіжних
заходів для зменшення викидів й адаптації. Також зі зростанням загроз в сценаріях концентрації ПГ
збільшуватимуться й макроекономічні наслідки зміни клімату108. Зусилля, спрямовані на адаптацію до
зміни клімату, як-от оновлення інфраструктури та посилення захисту для більшої стійкості,
розроблення політики та ініціатив щодо зменшення впливу, а також збільшення спроможності країни
реагувати на катастрофи та відновлюватися після них, можуть істотно зменшити прямі втрати. Є вагомі
докази того, що заходи з адаптації, спрямовані на посилення адаптаційного потенціалу і стійкості в
будівельному секторі та інших енерго- й капіталомістких галузях, допоможуть запобігти найбільшим
втратам109. Оцінка впливу і вразливості до кліматичних змін у Європі підкреслила, що через шкоду,
пов’язану зі зміною клімату, найбільше постраждає критична інфраструктура в енергетичному і
транспортному секторах Центральної та Східної Європи, а також довкілля, зокрема Карпати, і
туристична галузь86. Україна займає міцну позицію: за нещодавньою оцінкою вона належить до країн
із найменшою схильністю до глобального впливу та найнижчою вразливістю багатогалузевого
розвитку до впливу зміни клімату110. Це свідчить про те, що посилення стійкості буде корисним для
України як на регіональному, так і на глобальному рівні, створюючи можливості для зростання та
покращення її регіональних показників.

5.2 Роль військового конфлікту та гендеру в загостренні впливу кліматичних змін
Вплив кліматичних змін на суспільство та заходи боротьби з його наслідками тепер і в майбутньому
мають бути гендерно чутливими, оскільки є дані про те, що зміни клімату впливають на жінок і дівчат
більшою мірою48, 111. У Центральній і Східній Європі збільшення старіння населення, випадків
переміщення через конфлікти та тривалої економічної міграція за межі країни можуть зменшити
ресурси і спроможність до адаптації та стійкості112,113. Зміна клімату вже посилює виклики, з якими
стикаються громади, що переживають військовий конфлікт або у звʼязку з ним вимушені переселятися,
скорочуючи тим самим ресурси, необхідні для підтримки основних послуг, включаючи правосуддя,
освіту й охорону здоровʼя, зменшуючи доступ жінок до послуг охорони здоровʼя дітей та сімʼї, а також
збільшуючи вразливість до сексуального насильства37. Гендерні ролі та суспільні очікування щодо
жінок і чоловіків у громадах та у процесах ухвалення рішень можуть призвести до того, що від
наслідків катастроф значно більше страждатимуть ті, хто зазнає нерівності114. Східна Європа, як
регіональний лідер, покращила представленість жінок у міжнародних делегаціях до РКЗК ООН
(наприклад); проте представництво жінок на керівних посадах та в радах компаній у всьому світі
залишається дуже низьким114. В Україні вживають заходів щодо збільшення частки жінок, залучених до
мирних переговорів37. Залучення жінок до вирішення військового конфлікту та процесу розбудови
миру Рада з прав людини визнала вирішальним елементом успіху, а участь жінок у переговорах й
ухваленні рішень може допомогти в запобіганні конфліктам115.

Ініціативи, пов’язані із заходами щодо боротьби зі зміною клімату в
Україні
Україна є учасницею кількох регіональних ініціатив, спрямованих на розуміння та реагування на нові
ризики, повʼязані зі зміною клімату, а також на визначення та використання можливостей. У липні 2021
року Уряд України затвердив нову ціль кліматичної політики до 2030 р. — скорочення викидів ПГ на
65% проти рівня 1990 року116. Ініціатива EU4Climate підтримує впровадження НВВ в Україні з
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орієнтацією на інновації в енергетичному секторі117. Україну визначено як ключового партнера в
Європейському альянсі за чистий водень з можливістю використання водню для трансформації
українського енергетичного сектору118. Поряд з енергетичною реформою Україна бере участь у
програмі ПРООН Climate Promise («Кліматичні обіцянки»)v, зміцнюючи політичну та суспільну волю до
заходів, спрямованих на боротьбу зі зміною клімату, і сприяючи прозорості та підзвітності. На
національному рівні український Уряд розпочав діалог із ЄС щодо можливостей України в межах
«Європейської зеленої угоди» для побудови більш екологічної економіки, включаючи не тільки
енергетичну реформу, а й збереження лісів, підвищення продуктивності сільського господарства та
покращення показників здоровʼя людей.
Організації та аналітичні центри, що діють в Україні, активно працюють над підвищенням обізнаності
про вплив зміни клімату на життя та засоби існування, а нещодавні заходи підкреслили важливість
ефективного спілкування з громадськістю та на рівні місцевих органів влади119. Спільні вразливості та
ризики, спричинені зростанням частоти екстремальних погодних явищ, як-от нещодавні руйнівні лісові
пожежі в Чорнобилі та Луганську у 2020 році34, 36, забезпечують спільну основу для мирних переговорів
щодо спірних територій.
За оцінками, через COVID викиди ПГ в Україні за 2020 рік будуть меншими на 11% від очікуваних98.
Багато країн, включаючи Україну, використовують соціальні та промислові зміни, спричинені
пандемією, як можливість «відновити екологічність» за рахунок економіки стимулювати інвестиції в
екологічну політику та технології. Вартість бездіяльності та переваги якнайшвидшої адаптації очевидні:
економічні оцінки витрат демонструють, що пікові витрати більші та досягаються раніше, якщо вжиття
заходів відбувається із затримкою120.

Прогалини у знаннях та дослідженнях для підтримки стійкості
України
Цей звіт узагальнює наявні знання про тенденції та зміни клімату в Україні, що стосуються адаптації та
пом’якшення відповідних наслідків. Однак у знаннях і дослідженнях є прогалини, які потребують уваги
для вжиття ефективних і своєчасних національних та субнаціональних заходів, спрямованих на
подолання поточних і нових кліматичних ризиків.
Підготовка до екстремальних погодних явищ і катастроф, повʼязаних із кліматом, та реагування на них
потребують ефективного моніторингу й систем раннього попередження, які будуть інтегровані в
управління надзвичайними ситуаціями та служби, а також довгострокового адаптаційного планування,
інтегрованого у процес ухвалення економічних рішень. Стабільне та постійне ресурсне забезпечення
мереж моніторингу довкілля є ключовим елементом формування готовності та швидкого й
ефективного реагування. Розуміння поточного й майбутнього впливу на громадян України потребує
актуальної інформації про демографічні показники населення (де проживають люди, якого впливу
вони зазнають), а також достовірних даних про стан природних ресурсів України121. Це може
допомогти українському Уряду вживати політичних заходів, спрямованих на посилення стійкості та
зменшення ризиків по всій країні. Подвійні переваги комплексного моніторингу довкілля в поєднанні з
демографічною інформацією полягають у тому, що громадяни матимуть користь у вигляді своєчасного
реагування на катастрофи, мінімізації смертельних випадків і втрати засобів до існування, а також у
вигляді того, що політичні ініціативи є стратегічними й орієнтованими на регіони та групи, де вони
можуть бути найбільш ефективні. Наприклад, моніторинг якості, температури та вологості повітря
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Програма ПРООН Climate Promise («Кліматичні обіцянки»): https://www.undp.org/climate-promise
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може надати інформацію для систем раннього попередження та повідомлень, які стосуються
громадського здоров’я, для пом’якшення впливу хвиль спеки.
Дослідження в Україні засвідчують, що потрібно робити більше для залучення політиків на місцевому
рівні до вирішення наявних загроз, а також координування послідовного національного підходу до
заходів, спрямованих на протидію зміні клімату119. В останньому звіті IPCC зазначено, що хоча
скорочення глобальних викидів для обмеження глобального потепління до 1,5°С все ще в межах
досяжності, не можна виключати потепління на 4°C або й більше122. Тому країни повинні впевнитись,
що адаптаційне планування враховує ці вищі рівні потепління як частину своєї оцінки ризику та
реагування на зміну клімату. Ігнорування цього може призвести до значних втрат від наслідків зміни
клімату, натомість чим раніше буде вжито заходів, тим більшим буде зменшення такого ризику123.
Знання, здобуті під час збору даних для цього звіту, свідчать про необхідність розроблення більш
адаптованих кліматичних проєкцій і досліджень впливів, зосереджених конкретно на Україні. Детальні
національні оцінки ризиків зміни клімату потрібні для надання інформації в різних регіонах і секторах
задля підвищення обізнаності про ризики та спрямування ухвалення рішень щодо адаптації. Для цього
необхідні інвестиції та координація національних наукових і дослідницьких можливостей у сфері
кліматології, моделювання та багатопрофільних і міждисциплінарних досліджень, що охоплюють
різноманітні суміжні галузі (наприклад, економіку, гідрологію, екологію та інженерію), потенційно
відображаючи сфери уваги оцінювальних звітів IPCC — тобто фізична наука, вразливість соціальноекономічних і природних систем, а також варіанти зменшення викидів й адаптації. Крім того, для
кращого розуміння й оцінки впливу на місцевому рівні необхідно розвинути можливості кліматичних
служб. Ключову роль мають відігравати національні установи, такі як Український
гідрометеорологічний інститут, а також інші організації, які можуть розширити дослідження щодо
впливу зміни клімату.
Зрештою, на всіх рівнях — від шкіл і широкої громадськості до керівників підприємств та урядовців —
необхідна освіта і просвіта щодо зміни клімату, її наслідків і потенційних заходів реагування.
Покращення розуміння суспільством проблем зміни клімату допоможе отримати необхідні відповіді. У
навчанні, інформуванні та стимулюванні діалогу119 важливу роль відіграють засоби масової інформації,
а також інші організації та платформи, які сприяють поінформованості та освіченості щодо зміни
клімату й довкілля.
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