
Жодних пакетів з пакетами. Понад 80% 

українців підтримали нову заборону щодо 

використання пластику для упаковки 

 
Пластикові пакети в Україні почнуть замінювати біорозкладними (Фото: The Creative 

Exchange/Unsplash) 

1 червня Верховна Рада заборонила розповсюдження 

пластикових пакетів в Україні. 82.6% українців схвалюють 

таку ініціативу. 
Про це говорять дані соцопитування, що знаходиться в розпорядженні 

редакції Радіо НВ, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research. 
Тепер розповсюдження пластикових пакетів може обернутися штрафом від 1,7 тис. грн 

до 3,4 тис. грн. За повторне порушення штраф становитиме від 3,4 тис. грн до 8,5 тис. грн. 

Ця заборона не поширюється на біорозкладні пластикові пакети, а до 2023 року 

також і на надтонкі пластикові пакети товщиною до 15 мікрон, що призначені для 

пакування свіжої риби, м’яса, сипучих продуктів, льоду. 

Про таку ініціативу знають 75.2% українців, 24.8% - не знайомі з нею. При цьому 

повністю (50%) та скоріше (32.6%) схвалюють заборону на поширення певних 

типів пластикових пакетів 82.6%. Скоріше проти висловилися 6.4% опитаних, 

зовсім проти виступили 3.6%. Важко відповісти на це запитання було 7.4% 

українців. 

Крім того, 55.2% - повністю (21.3%) і скоріше (33.9%) вірять, що промисловість і 

торгівля зможуть адаптуватися до нових норм і запропонують адекватну 

заміну, при якій інтереси споживачів і покупців в роздрібній торгівлі 

не постраждають. Протилежної думки дотримуються 36.8% - скоріше не вірять 

у такий розвиток подій 25.6%, а не вірять абсолюнто — 11.2%. Важко відповісти 

на це запитання було 8% українців. 

Біорозкладні пакети, які доступні як альтернатива звичайним на вибір 

покупця, зустрічають постійно 17.9% опитаних. Ще 53.7% - вони зрідка 
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трапляються. Жодного разу такі вироби не траплялися 23.2% опитаним, а 5.2% — 

не цікавилися ними. 

На запитання «Чи вважаєте Ви, що подібна заборона в Україні призведе 

до реального зниження використання пластикових пакетів?» респонденти 

відповіли таким чином: 

Повністю впевнений (-а) — 15.3% 

Скоріше так — 45.6% 

Скоріше ні - 21.6% 

Не вірю в це — 9.1% 

Важко відповісти — 8.5% 

Повністю+скоріше впевнені, що призведе до зниження використання пластикових 

пакетів — 60.8% 

Зовсім+скоріше не впевнені, що призведе до зниження використання пластикових 

пакетів — 30.7% 

Не визначилися — 8.5% 

Також 59.6% вважають, що з санітарно-гігієнічних причин виняток потрібно 

зробити для певних груп товарів — сипучих продуктів, свіжого м’яса або риби. 

Із таким твердженням повністю погоджуються 26.1% і скоріше погоджуються 

33.6%. Натомість 22.2% українців не погоджуються із цим повністю (8.5%) або 

більшою мірою (13.8%). Ще 18.1% українців було важко відповісти 

на це запитання. 

На запитання «Чи вважаєте Ви, що в сучасній Україні, як результат цієї 

заборони, можливі поведінкові зміни (перехід від масового використання 

одноразових пакетів до багаторазової тари, повторного використання пакетів 

тощо)?» українці відповіли наступним чином: 

Повністю впевнений (-а) в цьому — 16.0% 

Скоріше так — 49.3% 

Скоріше ні - 14.6% 

Ні, так точно не буде — 4.6% 

Важко відповісти — 15.4% 

Повністю+скоріше впевнені в поведінкових змінах — 65.3% 

Зовсім+скоріше не впевнені в поведінкових змінах — 19.2% 

Не визначилися — 15.4% 

 

 



Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом 

самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus 

відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у 

віці 18−60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном. 

Період проведення поля — 2 червня 2021 року з 11:20 до 14:00 годин. Розмір 

вибірки — 1000 респондентів. 
 

Джерело: НВ 
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