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Про звернення депутатів 

 

 

 Відповідно до статті 26  Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні, 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 Схвалити текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VII 

скликання до Верховної Ради України щодо вирішення питання заборони на 

законодавчому рівні використання поліетиленових пакетів в магазинах та 

точках продажу товарів (додається). 

 

 

 

Міський голова                                 Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВЕРНЕННЯ 

 

Ужгородської міської ради до Верховної Ради України  

щодо вирішення питання заборони на законодавчому рівні використання 

поліетиленових пакетів в магазинах та точках продажу товарів 

 

Екологічна проблема, пов’язана із використанням та утилізацією пакетів 

одноразового використання, що виготовляються повністю чи частково із 

полімерів, не є новою та потребує негайного правового регулювання. 

Окрім цього, такі вироби  завдають невиправної шкоди навколишньому 

природному середовищу: засмічення населених пунктів, узбіч доріг, лісів, 

земель, поверхневих та підземних вод, моря, загибелі представників тваринного 

світу, тощо. 

Кожна людина продукує 0,5 кг сміття щодня, площі звалищ, зокрема в 

Україні, катастрофічно збільшуються, у нашій державі вони займають 

територію, яка за площею вже така, як дві Закарпатські області. 

Згідно з даними статистики, щорічно в країнах-членах Європейського 

союзу використовуються більше 800 тисяч тон одноразових поліетиленових 

пакетів. Так, щорічно середньостатистичний громадянин ЄС використовує 

приблизно 190 поліетиленових пакетів. І лише близько 6% від їх загального 

числа пізніше були направлені на переробку.  В Україні на людину щорічно 

доводиться більше 500 викинутих поліетиленових пакетів. 

Служать вони споживачам, насамперед тим, хто щось придбав у магазині 

чи на ринку, в середньому протягом 20-30 хвилин, а в природі розкладаються 

понад два століття. Через поліетиленовий непотріб, до прикладу, щороку гине 

близько 100 тисяч морських ссавців, мільйон птахів, у Тихому океані вже 

утворився сміттєвий острів, вага якого біля 3,5 мільйони тонн. Прогнозують, 

що до 2050 року в Світовому океані буде більше сміття, ніж риби. 

Понад 40 країн світу вже зробили свідомий вибір на користь збереження 

довкілля і ввели заборону або бодай обмеження на використання та продаж 

поліетиленових пакетів. 

Законодавством України не передбачено право органів місцевого 

самоврядування встановлювати заборону обігу товарів на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, а також встановлювати 

відповідальність за такі порушення.  

Таким чином, питання заборони використання та продажу 

поліетиленових пакетів повинно, насамперед, вирішуватися централізовано на 

державному рівні. Враховуючи зазначене, Ужгородська міська рада звертається 

до Верховної Ради України з проханням вирішити питання заборони та 

використання поліетиленових пакетів на законодавчому рівні. 

 

 

 

Схвалено рішенням XXIV сесії міської ради VII скликання  

від 26 червня 2018 р. № 1149 


