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Вступ
Дослідження свідчать, що клімат України, протягом 
останніх десятиліть вже почав змінюватися (температура 
та деякі інші метеорологічні параметри відрізняються від 
значень кліматичної норми). Згідно результатів моделю-
вання – для території України в майбутньому продовжу-
ватиметься зростання температури повітря та відбувати-
меться зміна кількості опадів протягом року. Поєднання 
негативних наслідків урбанізації та кліматичної зміни, що 
спостерігається у великих містах, створюють пряму за-
грозу екологічній, економічній та соціальній стабільності 
як у світі в цілому, так і в окремих країнах [1]. Посилення 
проявів зміни клімату та аналіз їх негативних наслідків 
у містах свідчать, що зміна клімату спричинює виникнен-
ня у містах специфічних проблем, що є невластивими для 
інших типів людських поселень. 

До основних потенційних негативних наслідків зміни 
клімату, що можуть проявлятися у містах, належать: те-
пловий стрес, підтоплення, зменшення площ та пору-
шення видового складу міських зелених зон, стихійні 
гідрометеорологічні явища, зменшення кількості та по-
гіршення якості питної води, зростання кількості інфек-
ційних захворювань та алергійних проявів, порушення 
нормального функціонування енергетичних систем 
міста. Залежно від фізико-географічних особливостей 
території, на якій розташоване місто, прогнозованих 
проявів зміни клімату для нього, зонування території, 

особливостей інфраструктури, складу населення та ін. 
(детальнішу інформацію про чинники, що визначають 
вразливість великих міст до наслідків зміни клімату див. 
[4]) конкретні міста можуть бути вразливими до одного 
чи кількох з вищезазначених негативних наслідків про-
явів зміни клімату. 

Об’єктивна оцінка вразливості до наслідків зміни клімату 
є першим і дуже важливим етапом для розробки ефектив-
ного плану адаптації міста. Для оцінки вразливості Хмель-
ницького до зміни клімату була використана методика, 
представлена в [4], що являє собою сім груп індикаторів, 
за допомогою яких оцінюють вразливість міста до осно-
вних негативних наслідків зміни клімату з використан-
ням детальної статистичної інформації. Попередня оцін-
ка здійснювалася групою експертів під час проведення 
Круглого столу 28 жовтня 2014 р. із залученням представ-
ників Управління Гідрометеорології ДСНС, Управління 
архітектури та містобудування, Управління з питань еко-
логії та контролю за благоустроєм міста, Хмельницького 
національного університету, Державної санітарно-епіде-
міологічної служби, департаменту екології Хмельниць-
кої ОДА, Департаменту економіки Хмельницької міської 
ради та інших фахівців, а потім уточнювалася з урахуван-
ням офіційної інформації та статистичних даних, що були 
надані відповідними департаментами у відповідь на за-
пити громадських організацій Хмельницького.
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Рис. 2. Зміна середньої температури повітря 
у Хмельницькому порівняно з кліматичною 
нормою.

Рис. 3. Аномалія середньої кількості опадів у місті 
Хмельницькому за період 1991–2003 рр. порівня
но з кліматичною нормою (за даними Балабух В.О.).

Оцінка вразливості
Хмельницький – місто, що розташоване на Західно-
му Поділлі, на берегах Південного Бугу, адміністратив-
ний центр Хмельницької області, значний історичний 
і сучасний культурний та економічний центр Поділля 
(рис. 1). Абсолютна висота міста над рівнем моря стано-
вить 295 м.

Клімат Клімат міста є помірно-континентальним з  те-
плим літом, м’якою зимою та достатньою кількістю 
опадів. Середньорічна температура повітря становить 
+7,1°С, найнижча вона у січні – -5,5°С, найвища – у лип-
ні – +18,0°С. Протягом року у місті випадає 669 мм опа-
дів, середня відносна вологість повітря – 79 %. 

За даними наданими Балабух В.О. протягом останніх 
десятиліть у Хмельницькому спостерігається стійких 
ріст приземної температури повітря порівняно з кліма-
тичною нормою – середня температура зросла на 0,9°С 
(рис. 2), максимальна – на 0,7°С, мінімальна – на 0,8°С.

Протягом року зростання температури є нерівномір-
ним  – середні та максимальні температури найсуттєві-
ше зросли влітку – на 1,3°С кожен показник, мінімаль-
ні температури найсуттєвіше підвищилися в  зимовий 

період – на 1,2°С та влітку – на 1,1°С. У Хмельницькому 
зменшується кількість днів з морозом та спостерігаєть-
ся тенденція до зменшення суворості зими. У теплий 
період зростає кількість днів з  температурами понад 
+20°С та понад +25°С.

Зміни температурного режиму міста призвели до змі-
ни тривалості теплого та холодного періодів, періодів 
активної вегетації морозостійких та теплолюбних рос-
лин (що стали значно довшими), також спостерігається 
тенденція до скорочення тривалості опалювального 
періоду у місті.

Кількість опадів протягом останніх десятиліть прак-
тично не змінилася, проте спостерігається зміна ха-
рактеру випадання опадів та перерозподіл їх кількості 
по сезонах (рис. 3). На фоні майже незмінних середніх 
сум опадів відмічається погіршення умов зволожен-
ня території – зменшується кількість днів з дощами та 
зростає кількість випадків злив. Також у місті спосте-
рігається зростання кількості днів з грозою та градом, 
проте зменшується кількість випадків туману і середня 
швидкість вітру.

Згідно проекції зміни кліматичних умов у Хмель
ницькій області на 2021–2050 рр. відносно 1981–
2010 рр. слід очікувати:

 • зростання середньої та максимальної температури 
повітря на 1,0°С, мінімальної – на 1,1°С;

 • зростання періоду вегетації морозостійких та тепло-
любних культур на 12,2 та 13,7 дня відповідно;

 • зростання кількості спекотних днів – вище +25°С на 
10,6 дня, вище +30°С – на 3,5 дня;

 • перерозподілу кількості опадів в межах року – зрос-
тання їх кількості у зимовий період (майже на 10 %) та 
незначне зменшення в інші сезони – за майже незмін-
ної кількості у цілому за рік (за даними Балабух В. О.).

Водні об’єкти. Гідрографічна мережа міста Хмель-
ницького належить до басейну річки Південний Буг. 
Річкова сітка є добре розвинутою. Найбільшою вод-
ною артерією міста є Південний Буг, його протяж-
ність в межах міста – 14,8 км. На р. П.Буг розташоване 

Рис. 1. Розташування Хмельницького на карті 
України [3].
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Хмельницьке водосховище руслового типу (площа 
дзеркала 0,8 км2). Також через місто протікають річки 
Кудрянка/Самець (протяжність в межах міста – 7,3 км) 
та Плоска (3,6 км), що є притоками Південного Бугу. 
На річці Кудрянка в межах міста розташовано 3 став-
ки – площею 71 га, 30,9 га та 54 га. Відношення площі 
водного дзеркала найбільших водних об’єктів міста 
до загальної площі міста становить близько 2,3 %. 

Значна кількість водних об’єктів в межах міста та на його 
околицях сприяють локальному зниженню температури 
в окремих районах міста, не дають змоги розвиватися 
інтенсивному острову тепла у місті та, відповідно, зни-
жують ризик виникнення теплового стресу у населення 
міста в літній період. 

Зелені насадження. За даними управління житлово-ко-
мунального господарства, станом на 2014 р. у м. Хмель-
ницькому у комунальній власності міста перебувають 
112,83 га зелених насаджень загального користування 
(без урахування зелених насаджень на прибудинкових 
територіях), що становить 1,2 % від площі міста. На одно-
го мешканця міста припадає 4,2  м2 зелених насаджень 
(при розрахунку не враховувалися зелені насадження, 
що ростуть на прибудинкових територіях).1  На території 
міста знаходяться 4 об’єкти природно-заповідного фон-
ду загальною площею близько 180 га (приблизно 1,9 % 
від площі міста).

У відповідності з Генеральним планом міста Хмельниць-
кого до 2031 р. планується збільшення площі зелених 
зон міста на 7,2 %. З метою озеленення території щоріч-
но проводиться посадка нових та доповнення існуючих 
видів. Проте, на жаль в умовах росту температур під час 
вегетаційного періоду в урбанізованому середовищі на-
садження нових зелених зон є складним завданням – за 
свідченням фахівців з управління екології, з тих дерев, 
які щорічно висаджуються у Хмельницькому, прийма-
ється близько 10 %.

Догляд та утримання зелених насаджень на терито-
рії міста (крім прибудинкових, які закріплені за ЖЕК) 
здійснює комунальне підприємство по зеленому бу-
дівництву та благоустрою міста. Щорічно проводить-
ся закупівля нових технічних засобів для утримання 
зелених насаджень. Інженерно-технічний персонал 
підприємства має відповідну освіту та кваліфікацій-
ний рівень. 

Останнім часом на території міста зафіксована поява ін-
вазивних рослин – наприклад, борщівника Сосновсько-
го. Спостерігається всихання окремих рослин, зокрема 

1  згідно ДБН 360-92, для міст з населенням від 100 тис. до 1 млн. жите-
лів, що розташовані в лісостеповій зоні, загальноміське озеленення 
території має становити 11 м2/людину

ялини європейської та горобини, проте скорочення 
кількості видів рослин в зелених зонах на території міс-
та не спостерігається. 

Населення міста. За даними Головного управління 
статистики станом на початок 2014 р. у місті проживає 
266,1 тис чоловік. Варто відмітити, позитивну динаміку 
кількості населення – з 2002 р. по 2014 р. населення міс-
та збільшилося більш ніж на 12 тис. (див. табл. 1).

У місті проживає 16 986 (6,5 %) людей похилого віку; ді-
тей – 48 469 (18 %); людей, що мають хронічні захворю-
вання 227 194 (86,3 %) – з них людей з хронічними серце-
во-судинними захворюваннями – 91 102 особи; людей 
з ослабленим імунітетом – 20 358 (7,7 %). Ці дані свідчать, 
про те що в структурі населення міста значний відсоток 
категорій населення, що є вразливим до теплового стре-
су та інфекційних захворювань.

В 2014 р. у місті зареєстровано 1997 (0,76 % від усього 
населення) хворих на алергічні захворювання, за анало-
гічний період попереднього року було зареєстровано 
1554 таких хворих.

Кількість лікарняних ліжок на 10 тисяч населення стано-
вить 54,9 од. Допомогу мешканцям міста надають 4 за-
клади первинної медичної допомоги.

Водопостачання та водовідведення. Для водопос-
тачання м. Хмельницького питна вода видобувається 
із підземних джерел з артезіанських свердловин, на-
копичується в резервуарах водопровідних насосних 
станцій, дезінфікується гіпохлоритом натрію, знеза-
лізнюється і подається водогонами по розподільчій 
мережі до споживачів. Система складається з шести 
водозаборів  – Центральний, Південний, Західний, Ку-
дрянка, Шаровецький, Чернелівський. Чернелівський 
водозабір подає в місто до 75 % усієї води. Глибина екс-
плуатаційних свердловин Чернелівського водозабору 
становить 40–55 м. Глибина свердловин міських во-
дозаборів становить 80–110 м. Водопровідна мережа 
довжиною більше 500 км складається із стальних, ча-
вунних, азбестових, поліетиленових та залізобетонних 
труб, діаметром від 50–1000 мм. Якість води, що пода-
ється споживачам, по основних показниках відповідає 
діючим в Україні нормативам. Для видалення заліза на 
насосних станціях № 3, 5, 8 в м. Хмельницькому побудо-
вані станції знезалізнення.

На даний час водопровідна мережа знаходиться в задо-
вільному стані. Ведеться постійна робота по ремонту та 
заміні зношених ділянок водопроводу та міських мереж. 
Технічні огляди обладнання здійснюються згідно правил 
технічної експлуатації; по можливості проводиться замі-
на застарілого обладнання на сучасне.

Таблиця 1. Кількість наявного населення у місті Хмельницькому

Рік 1970 1979 1989 2002 2010 2014

Наявне населення, тис. 113,0 171,8 236,9 254,0 261,4 266,1
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Загальна довжина мережі зливової каналізації – 46,6 км, 
дощоприймальних колодязів – 1643 од. За 9 місяців по-
точного року очищено від наносів 1192 дощоприймаль-
них колодязя та промито 2844 п/м труб.

Потенційні небезпеки для населення. Хоча у місті 
відсутні потенційні зони підтоплення, проте праців-
никами ДСНС проводяться інформаційні кампанії для 
населення про правила поведінки під час можливого 
підтоплення, що охоплюють усі верстви населення, та-
кож розроблені процедури інформування населення 
про можливу небезпеку підтоплення окремих терито-
рій. ДСНС володіє достатньою кількістю технічних та 
людських ресурсів для швидкої евакуації населення 
у випадку підтоплення.

Зростання кількості випадків злив, під час яких випадає 
аномальна кількість опадів, протягом останнього деся-
тиліття призвело до того, що почали фіксуватися випад-
ки підтоплень приватних домоволодінь – найчастіше як 
результат відсутності зливової каналізації та заміни при-
родних поверхонь на штучні водонепроникні.

Промисловість. У місті функціонує близько 100 про-
мислових підприємств. Найбільшу питому вагу в струк-
турі промислового виробництва міста займають хімічна 
і нафтохімічна галузь – близько 28 %, машинобудівна 

промисловість – понад 25 %, харчова галузь – 19 % та 
будівельна промисловість – 7,3 %. 

Забруднення атмосферного повітря міста. За дани-
ми державного комітету статистики, протягом останніх 
кількох років близько 80 % викидів забруднювальних 
речовин в атмосферне повітря Хмельницького надхо-
дить від пересувних джерел забруднення (переважно, 
від автотранспорту). Основними стаціонарними джере-
лами забруднення повітря в місті є комунальні підпри-
ємства МКП «Теплокомуненерго» та КП «Південно-за-
хідні тепломережі»; підприємства: Хмельницький завод 
залізобетонних конструкцій, ВАТ «Укрелектроапарат», 
ВАТ «АДВІС», ВАТ «Пригма Прес», Хмельницький завод 
будівельних матеріалів та ін.

Рівень забруднення атмосферного повітря в місті за 
індексом забруднення атмосфери характеризується, 
як підвищений. У повітpі міста, як правило, спостеріга-
ється високий вміст діоксиду азоту, завислих речовин, 
формальдегіду – середньорічні концентрації цих за-
бруднювачів перевищують середньодобові гранично 
допустимі концентрації. Тенденція зміни сеpеднього 
pівня забpуднення атмосфеpного повітpя міста за 
останні 5  pоків хаpактеpизувалась деяким підвищен-
ням вмісту діоксиду азоту; зменшенням або стабільніс-
тю – усіх інших домішок.

Таблиця 2. Оцінка вразливості міста Хмельницького до проявів зміни клімату2

№
 ін

ди
ка

то
ра

Група І. 

Вразливість 
міста до 

теплового 
стресу

Група ІІ. 

Вразливість 
міста до  

підтоплення

Група ІІІ. 

Вразливість 
міських  

зелених зон

Група ІV. 

Вразливість 
до стихійних 
гідрометео
рологічних 

явищ

Група V. 

Вразливість 
до погіршен
ня якості та 
зменшення 

кількості  
питної води

Група VІ. 

Вразливість 
до зростан
ня кількості 
інфекційних 

захворювань 
та алергійних 

проявів

Група VII. 

Вразливість 
енергетичних 
систем міста

1 1 1 1 2 0 2 4

2 2 1 2 0 0 2 0

3 2 1 1 2 0 4 0

4 1 1 2 2 0 2 4

5 0 1 1 0 0 0 2

6 0 0 1 2 1 0 0

7 2 0 2 – 1 – –

8 0 0 1 – 1 – –

9 0 0 0 – 2 – –

10 1 0 1 – 0 – –

11 1 1 1 – 1 – –

12 1 0 1 – 0 – –

∑ 11 6 14 8 6 10 10

2 Детальніше про індикатори для кожної групи та методику оцінки вразливості див. [4]
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Отже, станом на сьогоднішній день у Хмельниць-
кому, досить чітко проявляється глобальна зміна клі-
мату  – зафіксований ріст температури повітря (мак-
симальної, мінімальної, середньої), спостерігається 
зміна характеру випадання опадів, зміна тривалості 
вегетаційного періоду, зміщення кліматичних сезонів 
та ін. Крім того, структура населення міста, неналеж-
ний стан окремих видів інфраструктури та недостатнє 
фінансування для його покращення, високі концен-
трації окремих забруднювальних речовин в  атмос-
ферному повітрі міста, малі площі зелених зон та не-
можливість їх суттєвого збільшення в центральній 
частині міста, суттєво посилюють вразливість міста 
до потенційних негативних наслідків зміни клімату. 
В табл. 2 представлені результати оцінки вразливості 
Хмельницького до прояву зміни клімату.

За результатами здійсненої оцінки, з усіх можливих 
негативних наслідків прояву зміни клімату, Хмель-
ницкий найбільш вразливий до погіршення стану 
міських зелених зон (14 балів з 24 можливих). Перш 
за все, слід зазначити, що проблема зелених зон у 
місті Хмельницькому вже зараз є дуже гострою, адже, 
їх площі більш ніж удвічі менші, ніж передбачено від-
повідними нормативами. А ріст температури повітря 
та зміна характеру випадання опадів протягом веге-
таційного періоду, що призводить до суттєвої зміни 
екологічних умов для рослин, ще більш загострять 
цю ситуацію. В перспективі, умови росту для існуючих 
зелених насаджень міста погіршаться, а також усклад-
ниться створення нових зелених зон (адже, за нових 
кліматичних умов рослини у місті дуже важко прижи-
ватимуться і потребуватимуть значно ретельнішого 
догляду, ніж це було раніше). Підвищує вразливість і 
поява «агресивних» інвазивних видів, нових шкідни-
ків та захворювань рослин, що вже зафіксовані у місті. 
Оскільки прогнозується подальша зміна клімату, то, 
очевидно, що кількість таких видів також зростатиме. 
Негативним чинником, що підвищує вразливість місь-
ких зелених зон також є підвищений вміст двоокису 
азоту в повітрі міста – усереднені концентрації цієї до-
мішки перевищуються відповідну ГДК. 

Високою є ймовірність прояву теплового стресу 
у  місті (11  балів). Це спричинено, перш за все, рос-
том температур (що вже відбувається та прогнозу-
ється у  майбутньому) та зростанням кількості днів 
з температурами понад +25°С. Посилюватиме нега-
тивний вплив спеки значна частка штучних повер-
хонь у центральній частині міста (що мають здатність 
сильно нагріватися та сприяти додатковому локаль-
ному підвищенню температури приземного шару 
урбанізованих територій), а також дуже малі площі 
міських зелених зон. Крім того, у місті високий відсо-
ток категорій населення, що вразливе до надмірної 
спеки (люди похилого віку, діти, люди з хронічними 
захворюваннями, тощо). Є також певні проблеми 
з  інформуванням вразливих категорій населення – 
зокрема, людей похилого віку, адже, вони, як пра-
вило, не користуються інтернетом, а інформація про 

погоду з  телебачення не завжди є достовірною (бо 
не завжди офіційно отримана від управлінь з Гідро-
метеорології ДСНС). 

Також місто характеризується підвищеною вразли-
вістю до зростання кількості інфекційних захворю-
вань та алергійних проявів (10 балів). Вразливими до 
наслідків зміни клімату є й міські енергетичні систе-
ми (10 балів). 

Заходи з адаптації Хмельницького 
до наслідків зміни клімату
Оскільки, оцінка вразливості Хмельницького до на-
слідків зміни клімату, дала змогу встановити, що у міс-
ті найбільш вразливими є зелені зони (вразливість до 
цього наслідку було оцінена в 14 балів з 24 можливих), 
то при розробці плану адаптації міста значна частка 
заходів має бути спрямована на зниження вразливос-
ті міських рослин.

 І.  Заходи, що спрямовані на адаптацію зелених 
зон міста до кліматичної зміни 

1. Проведення інвентаризації зелених насаджень 
в  місті, з метою встановлення площ і чітких меж 
зелених насаджень та розробка паспортів на них.  

2. Закріплення за організаціями, установами, шко-
лами та вищими навчальними закладами окре-
мих зелених зон міста – як спосіб покращення 
догляду за рослинами та з метою збереження їх 
від знищення.

3. Передбачення генпланом міста розширення пло-
щі та збільшення кількості зелених зон у місті. 

4. Розробка комплексної схеми озеленення міста.

5. Консультація з фахівцями для визначення видів 
дерев, які краще пристосуються до очікуваних 
змін клімату в даному регіоні та сприяти їх по-
ширенню (заміна дерев, які гинуть, в парковій 
зоні міста на ці види, тощо). 

6. При плануванні нових зелених зон передбачати 
створення в їх межах водних об’єктів, а також за-
безпечити відновлення наявних, що перебува-
ють в поганому стані в межах існуючих зелених 
зон, адже навіть невеликі водні об’єкти сприя-
ють зменшенню теплового навантаження.

7. Створення штучних систем поливу для забезпе-
чення оптимальних умов зволоження ґрунту під 
час літніх сухих і спекотних періодів (бажано – 
з використанням дощової води), чи, принаймні, 
забезпечувати полив для нових рослин протя-
гом певного періоду після їх посадки. 
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8. При посадці нових парків та скверів взяти до 
уваги, що найбільш стійкими екосистемами є ті, 
що характеризуються багатою біологічною різ-
номанітністю. Така різноманітність досягається 
в тому числі за рахунок ярусності природного 
угрупування. Своєрідна «багатоповерховість», 
коли верхній ярус займають дерева, середній – 
кущі, а нижній  – трави спостерігається в при-
родних рослинних угрупуваннях та забезпечує 
їм стабільність [2]. Цей принцип слід використо-
вувати для забезпечення більшої стійкості при 
плануванні та посадці парків і скверів.

9. Періодичне розчищення та вирубання сухостою 
в межах зелених зон для мінімізації ймовірнос-
ті поширення пожеж, а також розробка системи 
моніторингу зелених зон міста для виявлення 
«небезпечних місць», де можуть виникнути по-
жежі та системи моніторингу за хворобами рос-
лин та шкідниками. 

10. Використання контейнерного озелення в цен-
тральній частині міста, де важко знайти місце 
для створення нових зелених зон.

11. Вертикальне озеленення будівель та застосу-
вання кращих зразків світового досвіду озеле-
нення міських територій в умовах обмежених 
площ.

12. Для обслуговування зелених зон міста брати на 
роботу фахівців з відповідною освітою, що мо-
жуть забезпечити рослинам належний догляд – 
високий рівень агротехніки, дотримання техно-
логій посадки обрізки, догляду за деревами.

13. Проведення широкої інформаційної компанії 
для населення про вразливість зелених наса-
джень міста та способи її зниження, а також про 
важливість зелених зон для міського середови-
ща – їх позитивний вплив на зниження темпера-
турного режиму міста, вразливості міста до під-
топлення, тощо.

14. Розробка та реалізація плану заходів зі змен-
шення викидів забруднювальних речовин в ат-
мосферне повітря міста, з метою мінімізації не-
гативного впливу забрудненого атмосферного 
повітря на зелені насадження міста. До найбільш 
ефективних таких заходів належать: створення 
пішохідних зон в центральній частині міста, по-
будова нових мостів та розв’язок (для зниження 
автомобільних заторів), налагодження безпере-
бійної роботи громадського транспорту, тощо. 

Відновлення струмка Чонгечон у центрі Сеула 
та створення навколо нього зеленої зони [5]

Будівництво автодороги на місці струмка 
(1958–1976 рр.).

Результат будівництва – шосе з інтенсивним 
рухом.

Відновлений струмок з зеленою зоною 
навколо нього. Щодня цей екологічний оазис 
відвідує близько 90 тис. людей. Забруднення 
повітря уздовж струмка знизилося на 36 %.
У літні дні температури уздовж каналу на 5°С 
нижчі, ніж у навколишніх районах.
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ІІ. Заходи, що спрямовані на зниження вразливості 
Хмельницького до наслідків зміни клімату3

1. Модернізація та, за потреби, розширення зли-
вової міської каналізаційної системи для при-
йняття значної кількості води під час зливових 
опадів, повторюваність яких, у зв’язку зі зміною 
клімату, зростатиме. 

2. Розробка системи управління дощовою водою 
в  межах усього міста – принаймні, створення 
резервуарів для її накопичення та використання 
для господарських потреб.

3. Використання пристроїв, що дають змогу змен-
шити водоспоживання – на виробництві, в побу-
ті, у громадських місцях.

4. Підтримання водопровідної мережі в належ-
ному стані для уникнення аварій та зменшення 
втрат води на шляху до споживача. 

5. Стимулювання заходів, що дадуть змогу дещо 
знижувати температуру приміщень без вико-
ристання кондиціонерів (затінювання за допо-
могою навісів над вікнами, насаджування дерев 
для затінення невисоких будинків, тощо). 

6. Сприяння розвитку у місті альтернативних дже-
рел енергії (вітрової, сонячної чи інших видів), 
особливу увагу варто приділити використанню 
альтернативних джерел енергії в індивідуаль-
них домогосподарствах. 

7. Під час озеленення міста враховувати алергенні 
властивості рослин. Адже відомо, що серед місь-

3 В [4] представлено більш детальний перелік універсальних заходів 
з адаптації великих міст, що також можуть бути використані для пом’як-
шення прояву негативних наслідків зміни клімату у м. Хмельницькому

ких жителів спостерігається суттєве зростання 
випадків проявів алергії.

8. Забезпечення якнайкращої термоізоляції буді-
вель – буде корисним як влітку – для зменшен-
ня нагріву приміщень, так і в зимовий період – 
зменшить втрати тепла приміщенням. 

9. Розробка та впровадження системи опо-
віщення про спекотну погоду, що може за-
шкодити здоров’ю (Heat Health Warning 
System  – HHWS  [6]). В таких системах має бути 
передбачено оповіщення усіх категорій спожи-
вачів з використанням різноманітних способів 
передачі інформації: для підприємств та орга-
нізацій – за допомогою інтернету та факсу, для 
населення – смс-розсилка, радіо та телебачення. 
Для того, щоб отримана інформація була макси-
мально корисною – з населенням попередньо 
має проводитися роз’яснювальна робота про те, 
як діяти під час хвиль тепла, захистити себе та 
допомогти найбільш вразливим категоріям на-
селення. 

10. Створення питних фонтанчиків та бюветів у різ-
них частинах міста, а також забезпечення ство-
рення комфортного температурного режиму 
під час хвиль тепла у місцях скупчення значної 
кількості людей, що належать до вразливих груп 
населення (дитячі дошкільні установи, лікарні, 
будинки для людей похилого віку), облашту-
вання додаткових затінених зон для населення 
в  парках, скверах, біля водойм в періоди висо-
ких температур. 

11. Моніторинг вразливих груп населення (ідентифі-
кація їх кількості, розподілу по території міста, по 
районах, тощо) для координування дій, спрямова-
них на допомогу їм у випадку спекотної погоди.

Вертикальні клумби та контейнерне озеленення (фото з сайту http://designland.in.ua/ru/main/news_
interesting/3501) – як спосіб збільшення зелених насаджень у місті.
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