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використання валового внутрішнього продукту (заробітної плати і прибутку) з 
урахуванням оплати населенням повної вартості житлово-комунальних послуг. 

Як відомо, багатосторонні соціальні договору зіграли винятково 
позитивну роль у післявоєнному облаштуванні західноєвропейських країн в 
середині минулого сторіччя. Тоді до їх укладення підштовхували наслідки 
руйнівної війни та запропоновані угоди профспілок, бізнесу і держави 
дозволили сформувати ефективні, соціально-орієнтовані національні ринки. 

У специфічних умовах української економіки соціальний договір відіграє 
системоутворюючу роль у дії всієї сукупності організаційно-економічних 
інструментів, які формують ринок житлово-комунальних послуг. Рамкові 
умови цього договору будуть сприяти встановленню універсальних правил 
підприємництва в житлово-комунальній сфері та форм ефективного контролю 
їх дотримання з боку населення. 
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Закон України «Про відходи» регулює питання власності на відходи та 

відповідальності за них – власником відходів і відповідальним за прибирання 
сміття є той, на чиїй території вони виробляються, але поки відсутні реальні 
стимули для легального заняття збиранням і заготівлею відходів. В Закон 
України «Про відходи» внесені зміни і доповнення, яким передбачено 
звільнення від податку на прибуток і ПДВ доходів від господарської діяльності 
з надання послуг із заготівлі та збору відходів як вторинної сировини. Є 
затверджені Кабінетом Міністрів України «Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності із збирання, заготівлі відходів як вторинної 
сировини», є перелік окремих видів відходів як вторинної сировини, але 
централізований збір відходів за видами полімерів до теперішнього часу не 
організований.  

Проблема утилізації пластикових відходів хвилює місцевих чиновників, 
причому не тільки екологів або комунальників. Створені комісії та відділи. 
Облдержадміністрація і місцеві ради регулярно видають розпорядження, 
рекомендації та постанови, але зміни приходять занадто повільно.  

Оптимальним рішенням «пластмасовою проблеми» в наш час стала 
переробка полімерних відходів, яка дозволяє уникнути повторного забруднення 
навколишнього середовища і в той же час надає можливість отримати ряд 
корисних продуктів для галузей виробничого, промислового і народного 
господарства. З багатьох причин переробка пластмас є не тільки екологічно 
кращим, але і економічно доцільним вирішенням багатьох проблем, пов'язаних 
з використанням полімерних відходів. Враховуючи те, що щорічний приріст 
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виробництва та використання пластиків в останнє десятиліття досягає 10–12%, 
ціна плати за комфорт може виявитися не такою вже незначною. Втім, цього 
самого комфорту недовго і втратити. Влада деяких країн з 1 липня 2010 року 
всім урядовим установам, школам і збройним силам країни заборонили 
користуватися поліетиленовими пакетами і сумками. Для України подібна 
перспектива поводження з полімерною тарою та пакуванням теж цілком 
реальна. 

Закон України про охорону навколишнього природного середовища, 
раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної 
безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та 
соціального розвитку України. З цією метою Україна намагається здійснювати 
на своїй території екологічну політику, спрямовану на 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, охорони, раціонального використання і відтворення 
природних ресурсів. Цей Закон має визначати правові, економічні та соціальні 
основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах 
нинішнього і майбутніх поколінь. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки:  
1) у кожному місті з населенням понад сто тисяч людей необхідно 

створення муніципального або комерційного підприємства, яке б займалося 
збором і переробкою побутових пластикових та інших видів відходів;  

2) у більш дрібних населених пунктах варто створити невеликі ділянки 
збору та первинної (грубе подрібнення) переробки пластикових відходів; 

3) такі пункти можуть діяти на основі самоокупності під патронажем 
екологічної служби міста або безпосередньо на підприємствах, що мають 
потужності з переробки пластмас у вироби; 

4) збір тари та інших придатних для переробки відходів за їх різновидами 
повинен здійснюватися, як правило, із застосуванням спеціальних контейнерів, 
що розміщуються біля джерел накопичення відходів. 
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Eкологічні, економічні та соціально-правові аспекти для підприємств 

енергетичного міксу мають статус актуальних проблем сучасності, зв’язаних, 


