Збалансоване поєднання економічних,
екологічних та соціальних факторів розвитку
країни допоможе їй стати на шлях сталого
розвитку і досягти європейського рівня
якості життя для українців.

Не можна досягнути економічного
зростання в країні з виснаженими
природними ресурсами,
застарілими та енергоємними
технологіями виробництва.

Економічне зростання
Сучасний стан економіки України має найнижчі показники за більш
ніж двадцятилітню історію, починаючи з 1991 року. За даними
Всесвітнього економічного форуму (Давос, Швейцарія), на початок
2015 року Україна посідає 162 місце з 178 країн світу за індексом
економічної свободи, що оцінює рівень технологій та інновацій,
рівень видатків країни на дослідження і розвиток, іноземних
інвестицій, незалежності бізнесу від уряду, корупції в країні, торгової
політики, податків, політики формування цін та оплати праці тощо.
Екологічна безпека
У найближчому майбутньому в Україні може бути об’явлена
екологічна катастрофа. За підрахунками експертів ОБСЄ, у країні
залишилося лише 6% чистої території. Рівень забруднення
атмосферного повітря та питної води в значній мірі перевищує
європейські норми. Площа сміттєзвалищ сягає понад 6% території
країни, при цьому територія природно-заповідного фонду складає
всього 4,6%, що вдвічі менше за мінімальний рівень в країнах ЄС.
Соціальний захист
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, Україна лідирує
серед країн Європи за рівнем смертності від хронічних
захворювань. Щорічно внаслідок серцево-судинних захворювань
помирає близько 500 тис. осіб, від новоутворень – майже 90 тис. На
обліку з приводу цукрового діабету знаходиться 1 млн. громадян,
але ще близько 2 млн. мають приховану форму захворювання. Всі ці
захворювання пов'язані з екологічними впливами, показниками
безпеки продуктів харчування та питної води.
Виставка «Стале споживання для сталого розвитку України» створена в
рамках проекту «Стале споживання – шлях до збереження навколишнього
природного середовища та покращення якості життя».
Проект
впроваджується за підтримки Програми розвитку ООН в Україні.
Виконавець проекту: Всеукраїнська громадська організація "Жива планета".
Розробник:
Інститут
екологічного
управління
та
збалансованого
природокористування.

Не можна вважати лише матеріальні
блага показником благополуччя в
забрудненому оточуючому
середовищі.

Не можна бути здоровим, споживаючи
забруднену воду, неякісні харчові
продукти, знаходячись в оточенні
речей, що містять токсичні речовини,
та дихаючи смоком.

Україна має всі можливості
застосовувати кращий світовий
досвід і увійти до країн-лідерів з
якості життя.

Необхідно спиратися на досвід країн світу, які
упроваджують принципи збалансованого розвитку. До
таких належать Данія, Норвегія, Фінляндія, Швеція тощо –
країни з найвищим рівнем якості життя громадян.

Стале споживання – шлях
до покращення якості життя
та стану довкілля в Україні.

Оскільки значну частину ресурсів люди споживають у процесі домашнього господарювання, то їхній
спосіб життя має величезне значення для сталого розвитку родини, суспільства і держави у цілому.

СТАЛЕ СПОЖИВАННЯ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ:
СТАЛИЙ РОЗВИТОК – це модель розвитку суспільства, яка передбачає економічне
зростання у поєднанні з прагненням використовувати різноманітні ресурси, потрібні для
повноцінного життя, у такій кількості, щоб вистачило на довгий час.
Сталий розвиток потребує:
• упровадження енерго- і ресурсозберігаючих технологій, більш чистого виробництва та
виробництва продукції з поліпшеними екологічними характеристиками (економічна
складова);
• змін у ставленні до довкілля і природних ресурсів (екологічна складова);
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• дотримання прав кожної людини на забезпечення гідного рівня життя (соціальна
складова).

Використовуйте енергозберігаючі лампи. Вони споживають у 3-5 разів менше
електроенергії, ніж лампи розжарювання.
Вимикайте на ніч комп'ютер, телевізор. Комп'ютери та деякі інші прилади (телевізори,
hi-fi системи) споживають енергію навіть в сплячому режимі, тому вимикайте прилади
повністю, коли вони не використовуються (виймайте вилку з розетки).

турбота про здоров’я

Сортуйте сміття. Окремо зібрані відходи – це не сміття, це вторинна сировина.
Ходіть за покупками з еко-торбами. Намагайтеся не брати пропоновані пластикові
пакети в магазині, заведіть свою торбу з екологічних матеріалів і носіть її з собою.

економія ресурсів та коштів
збереження довкілля

Не використовуйте одноразове. Намагайтеся не купувати продукцію одноразового
використання: посуд, серветки, станки для гоління, ручки,– замість цього віддайте
перевагу відповідним багаторазовим речам.
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Позбавтеся неекономічної техніки. При покупці звертайте увагу на економічність
техніки (маркування А+, Energy Star), таким чином можна зменшити свій рахунок за
електроенергію на 30%.
Обирайте корисне для себе та природи. Обирайте продукцію з поліпшеними
екологічними характеристиками, марковану спеціальними знаками.

Принципи сталого розвитку є основою стратегії розвитку ЄС «Європа 2020» та країн з
високим рівнем якості життя.
Організація Об’єднаних Націй закликає усіх людей світу перейти до більш сталого способу
життя.

Перехід кожної людини до способу життя, що сприяє економії ресурсів і збереженню довкілля, з
турботою про власне здоров’я, надасть великий поштовх для змін на краще.
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ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

Приймайте душ замість ванни. Скоротіть час перебування в душі, зменшіть натиск,
придбайте спеціальну економічну насадку з функцією повітряного душу (насичує потік
води повітрям). Ремонтуйте протікаючі крани.
Встановіть водолічильник. Встановивши квартирний водолічильник, ви заощадите на
комунальні послуги і в той же час допоможете природі.
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Обирай – думаючи! Споживай – дбаючи!

Правильно обирайте побутову хімію. Перед покупкою миючих засобів обов'язково
зверніть увагу на їх склад, зазначений на упаковці, та уважно прочитайте інструкцію.
Здавайте макулатуру. Для виготовлення 60 кг паперу зрубують дерево. Коли ми бачимо
величезні ділянки вирубок, нам шкода лісу, і в той же час ми викидаємо газети у відро для сміття.
Мільйони людей у різних країнах вже живуть по-іншому, дбаючи про своє майбутнє.
Запрошуємо всіх приєднатися до цього руху!
Пам’ятайте: саме Ви можете змінити світ на краще вже сьогодні, змінюючи свої звички!

