
Під час законодавчої сесії 2019 
року був ухвалений Сенатський 
законопроект 90, який забороняє 
закладам громадського харчуван-
ня надавати клієнтам пластикові 
соломинки, якщо їх спеціально не 
запитають. Працівник громадсь-
кого харчування може запропо-
нувати клієнту пластикову одно-
разову соломинку, лише якщо він 
перебуває у/на своєму транспорт-
ному засобі в закладах типу drive-
thru (обслуговування «не виходя-
чи з автомобіля»). 
 

Це обмеження не поширюється на 
медичні заклади або заклади до-
гляду за хворими, які надають 
соломинки пацієнтам чи меш-
канцям. 
 

Магазини можуть надавати спо-
живачам одноразові пластикові 
соломинки на місці без нагляду за 
умови, що в магазині не має необ-
хідного місця для зберігання со-
ломинок у зоні, де його працівни-
ки обслуговують клієнтів. Опера-
тор повинен визначити, де розта-
шовані соломинки та чи достат-
ньо для них місця. 

Додаткова інформація: 

• соломинки не можна автома-
тично додавати в харчові паке-
ти клієнтів, які перебувають в 
закладах типу drive-thru 
(обслуговування «не виходячи 
з автомобіля») 

• це обмеження поширюється  
на невеликі соломинки для 
коктейлів 

• заклади можуть вивішувати 
табличку, яка вказує на те, що 
клієнт повинен звернутися до 
персоналу та повідомити, що 
він бажає отримати соломинку 

• заклади з онлайн-
замовленням не можуть вико-
ристовувати «прапорець» або 
інший індикатор щодо соло-
минок. Клієнт (або служба до-
ставки) має запросити соло-
минки під час отримання  
замовлення 

• використання багаторазових, 
гладких та легко очищуваних 
соломинок (як-от скляних або 
металевих) дозволяється без 
будь-яких обмежень 

• кожну багаторазову соломинку 
необхідно ретельно вимити 
вручну маленькою щіткою, 
ополоснути й продезінфікува-
ти між кожним використанням 

• заборонено використовувати 
бамбукові соломинки, оскіль-
ки вони не гладкі та їх важко 
чистити 

• використання одноразових 
біорозкладних паперових  
соломинок дозволяється без 
обмежень 

• використання соломинок із 
рослинного/пластикового 
полімеру заборонено  
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OAR 333-150-0000, 
ВИЗНАЧЕННЯ 

 
(1) «Одноразова пластикова со-
ломинка» означає трубку, виготов-
лену переважно з пластику, отрима-
ного з нафти або біологічного поліме-
ру, такого як кукурудза чи інше рос-
линне джерело, що призначена: 
(a) передавати рідину з контейнера в 
рот споживача; 
(b) для одноразового використання; і  
(c) для утилізації після одноразового 
використання. 
 
(2) «Одноразова пластикова  
соломинка» не включає: 
(a) соломинку, виготовлену з інших 
матеріалів, ніж пластик, у тому числі, 
паперу, макаронних виробів, цукрової 
тростини, деревини або бамбуку; і  
(b) пластикову соломинку, яка при-
кріплюється до контейнера для 
напоїв або упаковується разом із ним 
перед тим, як контейнер для напоїв 
буде запропоновано до продажу. 

 
OAR 333-150-0000,  
ГЛАВА 4-502.13(C)  

Вироби одноразового 
використання, обме-
ження використання   

 
(A) Одноразові вироби не можна 
використовувати повторно. 
 
(B) Роздавальна трубка контейнера 
для наливного молока має бути 
обрізана по діагоналі, залишаючи не 
більше ніж 2,5 см (1 дюйм) виступаю-
чим з роздавальної голівки, що охо-
лоджується. 
 
(C) (1) Постачальник харчових про-

дуктів чи напоїв або магазин не 
має права надавати одноразову 
пластикову соломинку спожива-
чеві, якщо споживач спеціально 
не запитує одноразову пластико-
ву соломинку. 

(2) Заклад харчування та напоїв 
може пропонувати одноразову 
пластикову соломинку спожива-
чеві, який сидить у транспортно-
му засобі або на ньому. 

(3) Магазин може залишати одно-
разові соломинки без нагляду, 
якщо в них немає необхідного 
місця в зоні присутності 
працівників. 

(4) Магазин може продавати чи 
пропонувати одноразові соло-
минки для продажу оптом чи 
незалежно від продажу чи 
надання харчових продуктів  
чи напоїв. 

Грудень 2019 р. 

Клієнт повинен замовляти соло-
минки, якщо клієнт не перебуває 
у своєму транспортному засобі  




