
Ціль 12. Забезпечення переходу до раціональних моделей 

споживання і виробництва 

Економічне зростання і сталий розвиток 

вимагають термінового скорочення впливу  

на довкілля шляхом змін у виробництві та споживанні 

товарів і ресурсів. Найбільшим споживачем води  

у всьому світі є сільське господарство, адже на 

потреби зрошення витрачається майже 70% усіх 

запасів прісної води, придатної для використання 

людьми. 

Ефективне управління нашими спільними природними ресурсами,  

а також методи утилізації токсичних відходів і забруднюючих речовин,  

є важливими цільовими показниками у досягненні цієї мети. Заохочення 

галузей, підприємств і споживачів до утилізації та скорочення обсягів відходів 

є настільки ж важливим, як і підтримка країн, що розвиваються,  

у запровадженні більш раціональних моделей споживання до 2030 року. 

Значна частина населення у світі досі споживає настільки мало,  

що цього недостатньо для задоволення навіть їхніх базових потреб. Скорочення 

удвічі обсягів харчових відходів на душу населення, на рівні роздрібної торгівлі 

та споживання, також має важливе значення для створення ефективнішого 

виробництва та ланцюгів постачання. Це може сприяти досягненню 

продовольчої безпеки та переходу до більш ресурсоефективної економіки. 

Завдання для досягнення цілі: 

12.1 Здійснювати Десятирічну стратегію дій з переходу до використання 

раціональних моделей споживання і виробництва за участю всіх країн  

і з урахуванням розвитку і потенціалу країн, причому першими до неї повинні 

приступити розвинені країни 

12.2 До 2030 року домогтися раціонального освоєння й ефективного 

використання природних ресурсів 

12.3 До 2030 року скоротити вдвічі в перерахунку на одну особу 

населення загальносвітовий обсяг харчових відходів на роздрібному  

та споживчому рівнях і зменшити втрати продовольства у виробничо-збутових 

ланцюжках, у тому числі післязбиральні втрати 

12.4 До 2020 року домогтися екологічно раціонального використання 

хімічних речовин і всіх відходів упродовж усього їх життєвого циклу 

відповідно до узгоджених міжнародних принципів, істотно скоротити 



потрапляння цих речовин у повітря, воду і ґрунт, щоб звести до мінімуму  

їх негативний вплив на здоров’я людей та навколишнє середовище 

12.5 До 2030 року суттєво зменшити обсяг відходів шляхом вживання 

заходів щодо запобігання їх утворенню, їх скорочення, переробки  

та повторного використання 

12.6 Рекомендувати компаніям, особливо великим і транснаціональним, 

застосовувати стійкі методи виробництва та відображати інформацію  

про раціональне використання ресурсів у своїх звітах 

12.7 Сприяти забезпеченню сталої практики державних закупівель 

відповідно до національних стратегій і пріоритетів 

12.8 До 2030 року забезпечити, щоб люди в усьому світі мали відповідну 

інформацію та відомості про сталий розвиток і спосіб життя в гармонії  

з природою 

12.a Надавати країнам, що розвиваються, допомогу в нарощуванні  

їх науково-технічного потенціалу для переходу до більш раціональних моделей 

споживання і виробництва 

12.b Розробляти й упроваджувати інструменти моніторингу впливу  

на сталий розвиток стійкого туризму, який сприяє створенню робочих місць, 

розвитку місцевої культури та виробництву місцевої продукції 

12.c Раціоналізувати неефективне субсидування використання 

викопного палива, що веде до його марнотратного споживання, за допомогою 

усунення ринкових диспропорцій з урахуванням національних умов, у тому 

числі шляхом реорганізації оподаткування та поступової відмови від шкідливих 

субсидій там, де вони існують, для обліку їх екологічних наслідків, повною 

мірою беручи до уваги особливі потреби й умови країн, що розвиваються,  

і зводячи до мінімуму можливі негативні наслідки для їх розвитку так,  

щоб захистити інтереси нужденних і вразливих груп населення 


