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«Перетворення нашого світу: Порядок денний в області сталого розвитку на
період до 2030 року» – так називається Резолюція Генеральної Асамблеї ООН про
новий план дій, орієнтований на виведення світу на траєкторію сталого розвитку.
Держави-члени ООН на історичному Саміті ООН у вересні 2015 року прийняли
Глобальні цілі сталого розвитку 2016-2030, що прийшли на заміну Цілям розвитку
тисячоліття, які діяли до 2015 року. Отож, уже рік як офіційно вступили в силу 17 цілей
сталого розвитку (ЦCР) та 169 задач.
У Національній доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» 15 вересня 2017
року Уряд України представив базові показники і результати адаптації 17 глобальних
ЦСР з урахуванням специфіки національного розвитку .
Ми зупинимося на аналізі виконання окремих цілей і завдань.
Важливим аспектом діяльності світові лідери в контексті розвитку бачать у
забезпеченні всеохоплюючої та якісної загальної освіти та заохочення до навчання
упродовж життя усіх категорій населення (ціль 4: «Quality Education Ensure inclusive
and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all»). Йде
мова і про освіту для сталого розвитку, зокрема, це передбачено у завданні 4.7: «До
2030 року забезпечити, щоб усі учні здобували знання і навички, необхідні для
сприяння сталому розвитку, у тому числі шляхом навчання з питань сталого розвитку
та сталого способу життя, прав людини, гендерної рівності, пропаганди культури миру
та ненасильства, громадянства світу й усвідомлення цінності культурного розмаїття і
вкладу культури в сталий розвиток». У Національній доповіді (2017) щодо пункту 4
зазначено переваги і досягнення української освіти, але серед завдань і індикаторів
взагалі не загадано про освіту для сталого розвитку. Правда, у конкретних
рекомендаціях щодо виконання цього завдання йде мова про «оновлення змісту
навчання шляхом упровадження навчальних програм з питань сталого розвитку,
раціонального споживання…». Зазначимо, що в Україні були розпочаті такі ініціативи,
у низці освітніх закладів викладали предмет «Уроки для сталого розвитку», але останні
зміни, які відбулися в шкільній освіті, на жаль, не зберегли цієї ідеї. На кафедрі екології
ЛНУ ім. Івана Франка студентам читають курси «Сталий розвиток» й «Освіта для
сталого розвитку», готуючи фахівців до професійної діяльності на засадах сталого
розвитку, що сприяє також системному узагальненню екологічного й педагогічного
досвіду, формування готовності до роботи з учнями та студентами для здійснення
освіти та виховання на засадах сталого розвитку, вміння фахово застосовувати
теоретичні знання для обґрунтованого переконання й формування у громадян України
ціннісного ставлення до довкілля, екологічного стилю життя.
Тому дуже важливо, щоби уряд України цілеспрямовано підтримав освіту для
сталого розвитку на різних рівнях формальної і неформальної освіти, а влада розуміла
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необхідність у розвитку та вдосконалення політики й законодавства України у галузі
освіти для сталого розвитку.
Для виконання 15 Цілі «Life on Land. Protect, restore and promote sustainable use
of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and
reverse land degradation and halt biodiversity loss» (Захищати, відновлювати та сприяти
сталому використанню наземних екосистем, стабільно управляти лісами, боротися з
опустелюванням, припинити та скасовувати деградацію земель та припинити втрату
біорізноманіття) поставлено низку завдань, які далеко не всі, на жаль, знайшли
відображення у Національній Доповіді (2017). Так, показані індикатори до завдань
15.1-15.4. Натомість нема жодної згадки про стримання деградації природних
середовищ існування, зупинку втрату біорізноманіття і забезпечення збереження та
запобігання зникненню видів, що перебувають під загрозою вимирання (до 2020 року)
(завдання 15.5). Одним із аспектів виконання Цілі 15 є вжиття заходів щодо запобігання
проникненню чужорідних інвазійних видів і щодо значного зменшення їх впливу на
наземні та водні екосистеми, а також необхідність вжити заходів із запобігання
обмеженню чисельності або знищенню пріоритетних видів (Завдання 15.8), на що теж
не звернено увагу в Національній Доповіді (2017), як нема також згадки в
рекомендаціях щодо виконання цього завдання.
Інвазійні види біоти є однією з п‘яти основних загроз збереження
біорізноманіття, оскільки вони можуть призвести до витіснення аборигенних видів,
зникнення популяцій видів, які потребують охорони, зменшення видового
різноманіття, порушення рівноваги в екосистемах, а деякі з них негативно впливають
на здоров‘я людини. Як наслідок – це не лише втрати біорізноманіття, але і економічні
втрати. Для прикладу, особливо небезпечними є види рослин, які активно
поширюються упродовж останніх років: небезпечні для здоров‘я людини види:
карантинний Ambrosia artemisiifolia L., Heracleum sosnowskyi Manden, види, боротьба з
якими потребує значних ресурсів і зусиль: Reynoutria japonica (Houtt.) Ronse Decr.
(спричиняє руйнування фундаментів, огорож тощо), небезпечні для природних
екосистем: Erigeron canadensis L., Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen., Echinocystis
lobata (F. Michx.) Torr. & A., Geranium sibiricum L., Impatiens glandulifera Royle,
Sisymbrium volgense Bieb. еx Fourn., Xanthium strumarium L. Проблема вимагає
негайного втручання, і першими кроками для контролю інвазійних чужорідних видів
має бути створення Національного переліку чужорідних видів біоти, що негативно
впливають на біорізноманіття», а також прийняття національної стратегії щодо
інвазійних чужорідних видів у контексті відповідної Європейської стратегії
(Протопопова та ін., 2002; Іващенко, Бурда, 2014).
Завдання 15.1 ―Conserve and restore terrestrial and freshwater ecosystems‖
(Забезпечити збереження, відновлення та стале використання наземних і внутрішніх
прісноводних екосистем). У Національній доповіді (2017) зазначено, що різні види
господарювання змінюють середовища існування живих організмів, а «будівництво
гідроелектростанцій та створення водосховищ, осушувальні роботи в Поліссі та
обводнення степових територій на півдні України спричинили суттєві зміни
гідрологічного режиму територій». Як наслідок, прісноводні екосистеми втратили у
біорізноманітті так само відчутно, як і наземні. Водозалежні середовища існування є
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дуже різними і містять динамічні системи, які варіюють у розмірах від малих до
великих різноманітних лентичних і лотичних екосистем. Такі місця існування
підтримують угруповання і види, які мають природоохоронний статус. Оскільки
навантаження на водозалежні середовища дедалі більше посилюється через глобальні
зміни та постійне збільшення антропогенного впливу, збалансування потреб людей у
воді та таких же потреб екосистем (наземних і водних) сьогодні стає однією із
головних екологічних проблем, надто якщо враховувати темпи зростання населення
планети. Саме захист і відновлення екосистем, які пов'язані із водою, у т. ч. гір, лісів,
водно-болотних угідь, річок, водоносних шарів і озер є одним із завдань Цілі 6 (а саме
6.6). У Національній доповіді (2017) ці завдання частково відображено у рекомендаціях
до цілі 15: «створення на суходолі та морській акваторії репрезентативної ефективно
керованої ситеми природоохоронних територій; активізація заходів щодо збереження,
відновлення та сталого використання наземних і внутрішніх прісноводних екосистем, у
тому числі степових та водно-болотних».
У межах наукової роботи кафедри «Моніторинг та різнорівнева біоіндикаційна
оцінка екологічного стану урбанізованих і техногенно трансформованих територій та
акваторій Західної України» (№ 0114U004241) здійснюються дослідження екологічного
стану водних об‘єктів на території Львівської області. Вивчено біорізноманіття
безхребетних водних екосистем різного типу, проаналізовано їх таксономічну
структуру, з'ясовано кількісні та якісні показники розвитку зоопланктону та зообентосу
водойм і водотоків з різним антропогенним навантаженням, здійснено їх біоіндикацію
за цими групами біоти. Комплексна оцінка впливу забруднення водойм на гідробіонтів,
які формують основні ланки трофічної мережі гідроекосистем, зокрема використання
природних популяцій для оцінки ступеня забруднення водойм дає змогу розробити
критерії діагностики екологічної небезпеки антропогенних впливів, вивчити проблеми
самоочищення води, порушення трофічної структури водойм, а також забезпечити
інформацією екологічну складову інтегрального управління водними ресурсами,
впровадження якого є одним із завдань (6.5) Цілі 6 «Clean water and sanitation» (Чиста
вода та належні санітарні умови).
Завдання 15.3. Відновити деградовані землі та ґрунти з використанням
інноваційних технологій. Оскільки процеси деградації земель виникають і розвиваються
в різних місцях, їхнє відновлення спрямоване на те, щоб у цілому підтримувати
нейтральний загальний стан земель і запобігти подальшому погіршенню. Розвиток
промисловості, сільського та водного господарства, урбанізація, видобуток корисних
копалин та інші види господарювання неухильно спричиняють забруднення та фізичну
трансформацію середовища існування живих організмів (Національна Доповідь «Цілі
Сталого Розвитку: Україна», 2017). У рамках наукової тематики на кафедрі екології
проводять дослідження з вивчення стійких видів рослин для відновлення техногенно
деградованих ґрунтів, особливо в регіонах нафтовидобутку. Наприклад, ґрунти
Бориславського і Старосамбірського нафтових родовищ потребують детального
дослідження. Ми визначаємо оптимальні умови для проведення інноваційних
фіторемедіаційних технологій у комплексі з одночасною дією антистресантів і
стимуляторів росту, які забезпечують тривалу мобілізацію у ґрунті основних поживних
елементів (N, P, K) і покращують водний режим ґрунту.
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Особливу увагу хочемо наголосити на Цілі 16. Peace, Justice and Strong
Institutions. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.
(Мир, справедливість та сильні інститути), бо «сталий розвиток неможливий без
миру і мир неможливий без сталого розвитку!». Ця найважливіша ціль включає всі
попередні. Теперішня війна в Україні призводить не лише до непоправних людських
втрат, але й до катастрофічних екологічних наслідків. Це – друга за масштабами (після
Чорнобильської техногенно-ядерної катастрофи) військово-техногенна екологічна
катастрофа в Україні.
Бойові дії на Сході призводять до нищівного удару по навколишньому
середовищу: важке озброєння, активні силові акції супроводжуються наслідками –
руйнування гідротехнічних споруд, дамб і гідроелектростанцій, різноманітні
забруднення внаслідок руйнування складів і сховищ радіоактивних і токсичних
речовин, підтоплення провалля та зсуви. Ще однією небезпекою для населення є
забруднення водних ресурсів. Сіверський Донець – одна з найбільших річок України,
яка забезпечує східні регіони питною водою, тому будь-яке забруднення або
пошкодження каналу цієї річки призведе до дефіциту питної води у багатьох містах і
селах. Потенційними джерелами забруднення річки є скид токсичних речовин у
результаті аварій на різних підприємствах, пошкодження міських очисних споруд,
забруднення вірусами чи мікроорганізмами унаслідок терористичних актів. Це все
може призвести до критичного санітарно-гігієнічного стану в містах.
За впливу військових дій ґрунти забруднюються небезпечними речовинами:
важкими металами, сполуками сірки, аміаку, фосфору, а також хімічними відходами
підприємств, серед яких є сильнодіючі отруйні речовини. Вогнем пошкоджено
величезні площі лісів, степів, орних земель, низку об‘єктів природно-заповідного
фонду. На заповідних територіях збудовані окопи та інші фортифікації. Розриви набоїв
на території зони АТО залишають після себе понівечену, перериту землю, отруєну
безліччю хімічних речовин і засмічену уламками металу. Хімічний слід, разом із
руйнуванням, спричинені обстрілами, розтягнуть наслідки війни на десятиліття. На
жаль, у Національній Доповіді є прописано лише одне Завдання 16.8. Відновити
територію, постраждалу від конфлікту (Донбас). Варто підкреслити, що для
природного відновлення земельних ресурсів від забруднення важкими металами
необхідно сотні років, а проведення рекультивації забруднених та порушених земель
можливе лише в мирних умовах.
Проблеми впливу військових дій на природу в Україні вимагають радикальної
екологізації суспільно-політичної думки, посилення уваги до природоохоронної
діяльності на всіх рівнях організації суспільства. Тому об‘єктивне оцінювання шкоди,
завданої довкіллю, стане одним із інструментів у прийнятті управлінських рішень на
державному та міжнародному рівнях та рушійною силою для привернення уваги
світової спільноти з встановлення миру заради життя, збереження і захисту довкілля.
«Зробімо досягнення миру нашим головним завданням. Давайте, незважаючи
на відмінності в політичних підходах, проявляти солідарність і співчуття у
повсякденному житті та налагоджувати діалог на основі ставлення з повагою один
до одного» (Антоніу Гутерреш, генеральний секретар ООН).
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