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У березні 2019 року ми розпочали серію щомісячних фокус-груп із ключових           

аспектів Угод про асоціацію та ПВЗВТ між ЄС та Грузією, Молдовою і Україною.             
Фокус-групи проводяться в кожній із трьох столиць із рядом представників          
зацікавлених сторін (уряд, бізнес, громадянське суспільство тощо) на основі         
стандартизованого набору запитань. Фокус-групи організовують та модерують       
партнери проєкту в трьох столицях: Інститут економічних досліджень та політичних          
консультацій у Києві, Expert-Grup у Кишиневі та Reformatics у Тбілісі. 

 
Мета фокус-груп – отримати свіжі погляди щодо практичного впровадження         

Угоди про асоціацію та ПВЗВТ. Висновки фокус-груп сприятимуть виробленню         
рекомендацій урядовцям у трьох столицях та інституціях ЄС. 

 
Хоча думки окремих учасників є конфіденційними, загальні звіти, що         

підсумовують обговорення,  ми оприлюднюємо. 
 
Засідання Фокус-групи № 6 стосовно екологічної політики відбулися в жовтні -           

листопаді 2019 року та були організовані на основі семи питань, які ми надіслали             
учасникам заздалегідь. Отримані письмові та усні відповіді підсумовано нижче. 

1 Експерти аналітичних центрів СEPS, Брюссель; Reformatics, Тбілісі; Expert-Grup, Кишинів;  
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій, Київ, відповідно. 
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Кількість учасників фокус-груп коливалася від 11 до 18 осіб, залежно від країни.            
Серед них були представники урядових департаментів та регуляторних служб,         
приватних компаній, на які поширюються або поширюватимуться нові норми, а також           
аналітичних центрів/ОГС. 
 

Питання №1: Великі спалювальні установки  

В Україні існує велика проблема з електростанціями, що спалюють вугілля.          
Триває певне наближення законодавства до норм ЄС, але рівень імплементації          
залишається низьким. Бізнес-сектору потрібна державна допомога для інвестицій у         
зменшення забруднення, але державна політика в цьому напрямку ще не визначена.           
Більш принциповою є суперечність між національною енергетичною стратегією, яка         
зберігає залежність від генерації енергії з вугілля, та Паризькою кліматичною          
угодою, яка наполягає на припиненні цього. Ця суперечність позбавляє Україну          
фінансування від МФО і створює невизначеність, знижуючи і без того невисокий           
рівень інвестицій. 

 
Великі спалювальні установки в Молдові забруднюють середовище значно        

менше, оскільки вони використовують в основному природний газ. Наближення         
законодавства розпочалося, але проєкт закону лежить у парламенті ще з 2017 року.            
Ці затримки змусили Енергетичне співтовариство відкрити справу проти Молдови.         
Тим не менше, дві великі спалювальні установки, що належать державній          
«Термоелектриці», відповідають нормам забруднення, встановленим директивами      
ЄС. 

 
У Грузії, незважаючи на те, що великих спалювальних установок мало,          

відповідність до норм ЄС досягти буде складно, і це потребуватиме значних коштів. 
 
 

Питання №2: Промислові викиди 

В Україні розроблено концептуальний план, відповідно до законодавства ЄС, але          
він ще не затверджений, а скорочення промислових викидів залишається дуже          
проблематичним питанням. Немає достатнього фінансування для інвестицій у        
зменшення забруднення. 

 
У Молдові триває адаптація законодавства, але учасники сумніваються, що         

впровадження буде ефективним без фінансових стимулів. Стара система дешевих         
«екологічних дозволів» (на забруднення) повинна закінчитися (відповідно до        
законодавства ЄС). 

 
У Грузії відносно тривалий перехідний період до 2026 р., тому у бізнесу є час на               

підготовку. Тим не менше, витрати на перехід до стандартів ЄС є високими і             
потребують значного фінансування.  
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Питання №3: Якість навколишнього повітря 

В Україні уряд визначив органи, відповідальні за моніторинг якості повітря.          
Тепер, після скасування колишньої системи ГОСТ, потрібно розробити нові стандарти          
та створити нову мережу станцій моніторингу якості повітря. 

 
У Молдові встановлено граничний термін до 2026 р. для досягнення          

європейських стандартів якості повітря. Однак основні забруднювачі повітря не         
обізнані з цим процесом, а інституційна база для впровадження вважається слабкою. 

 
Грузія змінює своє законодавство і вже має значний прогрес в оцінці якості            

повітря. Наразі працює вісім станцій моніторингу повітря. Автомобільний транспорт є          
основним джерелом забруднення повітря, однак у цьому питанні є покращення          
завдяки росту використання гібридних транспортних засобів, що заохочується        
державною політикою.  
  

Питання №4: Управління водними ресурсами 

Україна досягла важливого прогресу у впровадженні Водної Рамкової Директиви         
ЄС, зокрема щодо переходу на управління річковими басейнами. Плани управління          
річковими басейнами для всіх річок мають бути готові до 2024 р. (два плани вже              
розроблено). Нові плани управління потребують фінансування, якого зараз        
недостатньо. Тарифи на воду треба підвищувати. Служби інспекції не мають          
потрібного обладнання, а виписані ними штрафи рідко сплачуються. Очищення         
стічних вод усе ще залишається величезною проблемою. 

 
У Молдові відбулися значні законодавчі та інституційні зміни. Почалася робота з           

регіоналізації водопостачання та каналізації, розробки планів управління посухами на         
основі ризиків для басейнів річок (Дністер, Прут, Дунай), зрошення та регулювання           
якості води. Однак місцевим адміністраціям серйозно бракує кваліфікованого        
персоналу.  

 
Грузія продовжує розробляти законодавство з метою дотримання Водної        

Рамкової Директиви ЄС, що включає плани управління річковими басейнами. При          
цьому залишаються значні перехідні періоди для впровадження – від трьох до десяти            
років. Грузія повинна підготувати технічні та інвестиційні програми до 2022 року.           
Країна також розробляє стратегію морських вод. Для її реалізації передбачено до           
восьми років із моменту вступу в силу Угоди про асоціацію з ЄС. 
 

Питання №5: Поводження з відходами 

Україна досягла прогресу в гармонізації законодавства про поводження з         
відходами, але імплементація значно відстає. Діючі сміттєзвалища заповнені, а проти          
відкриття нових чиниться серйозний спротив. Промислові відходи - це «катастрофа».          
Терикони - хороший ресурс для ремонтування доріг, але він не використовуються.           
Сортування побутових відходів також сильно відстає від належної практики ЄС.          
Багато громадських організацій працюють над питаннями відходів, але попереду ще          
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величезний виклик у плані навчання населення. Фінансування для інвестицій у          
заводи з переробки відходів бракує. Їх могли б забезпечити ЄС та МФО. 

 
У Молдові поводження з відходами також є проблематичним. Наближення         

законодавства триває, але рівень впровадження низький. Уряд у 2019 році          
запропонував вагомі збільшення тарифів на забруднення, але ця пропозиція         
отримала сильний спротив бізнесових кіл. 

 
У Грузії Кодекс поводження з відходами значною мірою відповідає нормам ЄС.           

Муніципалітети повинні подати 5-річні плани на його виконання. У 2019 році           
підприємства були змушені взяти на себе зобов’язання прийняти «посилену         
відповідальність», але витрати на дотримання вимог є значними. Процес розширення          
та модернізації сміттєзвалищ, відповідно до норм ЄС, триває, але триватиме ще довго            
і потребує значного фінансування. Поінформованість населення щодо проблеми        
поводження з відходами все ще залишається низькою, і це потребує освітніх кампаній            
та пілотних проектів. 
 

Питання №6: Зміна клімату та торгівля викидами 

Україна подала свою Стратегію низьковуглецевого розвитку до 2050 року до          
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату вже у 2018 році, хоча її впровадження             
вважається складним. Ще у 2015 році Україна заявила, що у 2030 р. викиди             
парникових газів можуть не перевищувати 60% рівня викидів 1990 року, тоді як            
перший, передбачений національно визначений внесок зі скорочення викидів за         
Паризькою кліматичною угодою, потрібно подати у 2020 році. У грудні 2019 року            
Верховна Рада прийняла Закон про засади моніторингу, звітності та верифікації          
викидів парникових газів, який є необхідною передумовою для створення схеми          
торгівлі викидами. Політика ЄС щодо припинення інвестицій у виробництво         
електроенергії на вугіллі є великим питанням як в Україні, так і в Польщі, однак              
Польща, на відміну від України, має фінансову підтримку для цього сектору. 

 
Молдова зобов’язалася скоротити викиди парникових газів щонайменше на 67%         

до 2030 року відповідно до Паризької угоди. Однак більшість учасників фокус-групи           
оцінює виконання зобов’язань як помірне або проблематичне. Вони також         
наголошують на важливості поточного проекту "EU4Climate", який фінансується ЄС,         
спрямованого на вдосконалення законодавства та політики відповідно до стандартів         
ЄС. 

 
Грузія повинна оновити свій «Національно визначений внесок 2017» у 2020 році,           

і для цього триває підготовча робота. Учасники фокус-групи підкреслили важливість          
фінансування МФО проєктів адаптації та пом'якшення наслідків зміни клімату,         
включаючи підтримку ЄБРР для стратегій «зеленого міста». Торгівля викидами не          
знаходиться на Порядку денному. 
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Питання №7: Загалом 

У всіх трьох країнах триває наближення законодавства, часто зі значними          
затримками через перехідні періоди. 

 
Впровадження є проблематичним практично скрізь, оскільки основні інвестиційні        

витрати недостатньо фінансуються в усіх основних сферах – у промислових викидах,           
якості повітря та води, а також поводженні з відходами. 
 

Поінформованість громадськості щодо екологічних питань є низькою, навіть про         
те, що стосується вивезення побутових відходів, хоча активність НУО та їхніх освітніх            
програм постійно зростає. 

 
Що стосується кліматичної політики, то надзвичайно серйозною є проблема         

великих спалювальних установок, що працюють на вугіллі в Україні. За ступенем           
тяжкості ця проблема є схожою із ситуацією в Польщі, але без тих масштабів             
фінансової допомоги, які Польща має отримати від ЄС. 
 
 

 
 


