Проект

УКРАЇНА
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
2019 р
.

РІШЕННЯ
сесія 7 скликання

Про звернення депутатів до Верховної Ради України щодо вирішення
питання заборони на законодавчому рівні використання поліетиленових
пакетів в магазинах та точках продажу товарів
Відповідно до частини другої статті 43, статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», та ст.15 Закону України «Про охорону
навколишнього природного середовища» з метою збереження безпечного для
існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і
здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням
навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії
суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення
природних ресурсів, враховуючи ініціативу депутата обласної Ради політичної
партії «О б’єднання «Самопоміч» Ковальова А.Є., враховуючи висновок постійної
комісії обласної Ради з питань охорони навколишнього середовища, екологічної
безпеки та раціонального використання надр обласна Рада ВИРІШИЛА:
1. Схвалити звернення депутатів до Верховної Ради України щодо вирішення
питання заборони на законодавчому рівні використання поліетиленових пакетів в
магазинах та точках продажу товарів (звернення додається).
2. Надіслати це рішення до Верховної Ради України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної Ради з питань охорони навколишнього середовища, екологічної безпеки
та раціонального використання надр (Крисько В.Г.).

Голова обласної Ради

А. ОЛІЙНИК

Додаток
до рішення______ сесії
обласної Ради 7 скликання
в ід _________ 2019 р. № ____

ЗВЕРН ЕН Н Я
депутатів обласної Ради до Верховної Ради України щодо вирішення питання
заборони на законодавчому рівні використання поліетиленових пакетів в
магазинах та точках продажу товарів
На сьогодні екологічні питання стоять у ряді найважливіших і визначають
рівень благополуччя жителів України в цілому та нашого міста зокрема. Охорона
навколишнього природного середовища, раціональне використання природних
ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід'ємна
умова сталого економічного та соціального розвитку України.
Поліетиленові пакети є серйозною проблемою для навколишнього
середовища. В багатьох країнах світу вже зрозуміли шкідливий вплив полімерних
відходів на довкілля і вживають відповідні заходи.
Використання та утилізація пакетів одноразового використання, що
виготовляються повністю чи частково із полімерів, є актуальною для держави та
потребує негайного правового регулювання задля збереження задовільної
екологічної ситуації.
Раціональне використання природних ресурсів, зменшення шкідливого впливу
на навколишнє середовище, збереження здоров’я громадян, підвищення
екологічної свідомості, зменшення фінансового ресурсу на утилізацію поліетилену.
Прийняття та реалізація рішення не потребує додаткових витрат з бюджету.
Ситуація навколо полімерних пакетів, яка склалася на сьогодні в Україні,
унеможливлює забезпечення належного стану благоустрою та екологічної безпеки.
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.

При горінні вищезгаданих сполук виділяється велика кількість токсичних
речовин, що здійснює негативний вплив на здоров’я людини: порушення імунної
системи, зниження репродуктивної функції, підвищення ризиків онкологічних
захворювань, тощо.
Окрім цього, такі вироби завдають невиправної шкоди навколишньому
природному середовищу: засмічення населених пунктів, узбічь доріг, лісів, земель,
поверхневих та підземних вод, моря, загибелі представників тваринного світу
тощо.
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.
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, депутати обласної Ради 7 скликання звертаються до
Верховної Ради України з проханням вирішити питання заборони та використання
поліетиленових пакетів на законодавчому рівні.

Схвалено депутатами Вінницької
обласної Ради 7 скликання

