
Адаптація до зміни клімату: що 
може робити одна людина?

25.03.21 Вебінар “Енергоефективність: конкретні поради та алгоритм впровадження змін в громадах”



Чи змінився, на вашу думку, клімат в 
місті за останні 10-15 років?

ЖитомирКоростень

25.03.21 Вебінар “Енергоефективність: конкретні поради та алгоритм впровадження змін в громадах”



Чи помічаєте Ви зміни клімату у 
повсякденному житті?

ЖитомирКоростень 

25.03.21 Вебінар “Енергоефективність: конкретні поради та алгоритм впровадження змін в громадах”



Типові кліматичні загрози

• Екстремальна спека.

• Екстремальний холод.

• Екстремальні опади.

• Повені.

• Підвищення рівня моря.

• Засухи.

• Шторми. 

• Зсуви.

• Лісові пожежі.



Кліматичні загрози для 
інфраструктури

• стабільність 
водопостачання

• стабільність 
енергопостачання

• якість води

• стан будівель

• здоров’я мешканців



Цикл заходів з адаптації

• Підготовка основи для адаптації: збір даних, опитування.

• Оцінка ризиків та вразливостей до змін клімату.

• Оцінка і відбір варіантів для адаптації.

• Реалізація.

• Моніторинг та оцінка.



• фарбування зовнішніх стін будинків в світлі кольори.

• Створення комфортної температури, забезпечення доступу 
до питної води та туалетів в установах, що надають 
послуги населенню. 

• В дні особливо високих температур створення штучних зон 
прохолоди (затінення, зволоження «дощові рамки») в 
місцях скупчення людей. 

• Максимальне збереження площ природного покриття 
ґрунту (трава, газони, клумби).

• Збереження дорослих дерев, які створюють велику площу 
затінення. 

Приклад простих заходів з адаптації



• аналіз існуючих Програм, Планів, Стратегій……

• опитування населення.

Як визначити – що потрібно? 



Опитувальник

Блок 1: ризики та загрози. 

Блок 2: заходи з адаптації. 

Блок 3: соціологічний портрет: вік, стать, район проживання, 
як давно проживає в місті. 



Блок 1: ризики та загрози. 
- «Погода»: зміни сезонності (зима/літо), вітру, кількості 

дощів тощо.

- Чим загрожує місту зміна клімату:

• природні фактори;

• фактори місцевої інфраструктури.

- Безпека та вплив.



Зима стала:

«Погода» Коростень

Літо стало



Коростень:

Чим загрожує місту зміна клімату: природні фактори.

Кількість затінених ділянок вулиці від дерев 

Житомир:



Коростень:

Чим загрожує місту зміна клімату: фактори місцевої інфраструктури

Підтоплення дворів/вулиць під час злив

Житомир:



Коростень:

Чим загрожує місту зміна клімату: фактори місцевої інфраструктури

Доступ до питної води з водопровідної мережі

Житомир



Коростень:

Чим загрожує місту зміна клімату: фактори місцевої інфраструктури

Сморід від смітників

Житомир:



Коростень:

Чим загрожує місту зміна клімату: фактори місцевої інфраструктури

Випадки поганої роботи зливової каналізації
Житомир:



Блок 2: які заходи має впроваджувати 
місцева влада, щоб адаптувати місто: 

- до сильної спеки;

- до стихійних метеорологічних явищ;

- для адаптації зелених зон (парки, сквери, лісосмуги);

- щоб зменшити негативні наслідки впливу на здоров’я.

• Що особисто Ви готові робити для зменшення 
наслідків від зміни клімату у вашій громаді?



Перелік першочергових заходів, які на думку опитуваних має  
впроваджувати місцева влада, щоб адаптувати Коростень до 
сильної спеки:

Збільшення кількості зелених зон 76.8

Досягнення чистої води у річках та міських водоймах 77.1

Створення облаштованих зон відпочинку біля водойм 62.8

Термоізоляція будівель 40.8

Кондиціонери, вентиляція, питна вода у дитячі дошкільні установи, лікарні,

будинки для людей похилого віку

55.1

Облаштування питних фонтанчиків/безкоштовний доступ до питної води у

закладах громадського харчування

55.4

Облаштування зон прохолоди (зелені навіси, вертикальне озеленення, сквери) 57.5



Перелік першочергових заходів, які на думку опитуваних має  
впроваджувати місцева влада, щоб адаптувати Коростень до 
стихійних метеорологічних явищ:

Заміна старих систем зливової каналізації та будівництво нових стоків

дощової води

82,1%

Резервуари для збирання дощової води; 34,3%

Забезпечення підтримання у належному стані (постійні технічні огляди

та ремонти) ліній електропередач;

52,5%

Забезпечення лікарень, шкіл, автономними джерелами

електроенергії;

51,6%

Розроблення програми встановлення у навчальних та лікувальних

закладах сонячних колекторів для нагріву води та економії

електроенергії, теплових насосів для опалення;

50,7%



Перелік першочергових заходів, які на думку опитуваних має  
впроваджувати місцева влада, щоб адаптувати щоб 
адаптувати зелені зони (парки, сквери, лісосмуги) Коростеня: 

Збільшення кількості зелених насаджень (створення нових парків, скверів,

лісосмуг)

76,2%

Зміна методики обслуговування зелених зон (відповідальний догляд за

насадженнями, відміна кронування, полив)

45,2%

Проведення інвентаризації та паспортизації зелених насаджень 28,2%

Заборона забудови існуючих зелених зон. 60,4%

Висадження посухостійких рослин, здатних давати тінь, стримувати пил,

вітер

53,4%

Озеленення прибережних ділянок 39%

Боротьба з шкідливими видами рослин та рослинами-алергенами 47,5%



Перелік першочергових заходів, які на думку опитуваних має  
впроваджувати місцева влада Коростеня, щоб зменшити 
негативні наслідки впливу зміни клімату на здоров’я 
населення:
Моніторинг за інфекційними та неінфекційними захворюваннями, переносниками та

збудниками інфекційних хвороб, на які впливає зміна клімату, а також профілактика

цих захворювань

63%

Реалізація протиепідемічних заходів захисту населення в умовах зміни клімату

(поліпшення гігієнічного рівня населення, медична освіта, вакцинація, реєстрація і

контроль переносників хвороб)

51%

Моніторинг стану річок, ставків, озер, колодязів, що можуть стати осередком

незадовільної санітарно-епідеміологічної ситуації

67,4%

Система сповіщень про небезпечні природні та техногенні умови 44,3%

Впровадити програми профілактики інфекційних та вірусних захворювань,

викликаних та/або посилених зміною клімату

40,2%

Впровадження страхових програм на випадок негативних наслідків від зміни клімату 32,8%



Перелік заходів, які мешканці готові робити для зменшення 
наслідків від зміни клімату у місті

Житомир Коростень 

садити дерева і доглядати за ними 74,4% 66,6%

користуватися екологічним транспортом (велосипеди, електрокари,

тролейбуси, поїзди)
58,3% 43,1%

сортувати сміття 78,9% 71,6%

зменшувати використання пластикової і поліетиленової упаковки
73,9% 61,3%

платити більше за використання води, електроенергії і газу 5,0% 5,3%

харчуватися місцевими продуктами, зменшувати кількість харчових

відходів
43,3% 32%

скоротити споживання м’яса і молочних продуктів 8,3% 10%

встановити сонячні панелі, колектори 25,0% 19,6%

відповідально і бережливо споживати
66,7% 51,9%

надавати перевагу ремонту речей, а не купівлі нових 35% 26,4%

утеплити житло
47,8% 45,7%





• фарбування зовнішніх стін будинків в світлі кольори.

• Створення комфортної температури, забезпечення доступу 
до питної води та туалетів в установах, що надають 
послуги населенню. 

• В дні особливо високих температур створення штучних зон 
прохолоди (затінення, зволоження «дощові рамки») в 
місцях скупчення людей. 

• Максимальне збереження площ природного покриття 
ґрунту (трава, газони, клумби).

• Збереження дорослих дерев, які створюють велику площу 
затінення. 

Приклад простих заходів з адаптації



• https://ecoclubrivne.org/adaptatsiya-do-zminy-climatu/

• https://ucn.org.ua/

Природоорієнтовані адаптаційні 
заходи

https://ecoclubrivne.org/adaptatsiya-do-zminy-climatu/
https://ucn.org.ua/


Дякую!  
Лящук Ольга

Тел.: +38 (050) 187 67 26
E-mail: olhalyashchuk@gmail.com

olya.lyashchuk@ecoclubrivne.org

ecoclubrivne.org


