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Громадськість б'є на сполох: ландшафтний парк "Дніпровські острови" може
перетворитися у великий несанкціонований «заповідний» смітник. Відповідальність за це
«поділили» між собою громадяни, які залишають після свого відпочинку на островах гори
сміття і байдужі чиновники, шо не бажають вирішувати цю проблему.
2 липня на
воду столичної акваторії вийшли десятки яхт, катерів, човнів, щоб взяти участь у
прибиранні столичних островів від сміття. Традиційно в акції взяли участь представники
громадських організацій, представники законодавчої та виконавчої влади України, відомі
діячі науки і культури.
- Акція проходить сьомий рік поспіль і «вийшла» вже за межі столичної акваторії.
Ініціативу підхопили в інших регіонах. З кожним роком сміття на островах стає менше.
Якщо на зорі Акції «Приберемо заповідні острови» в 2009 році тільки з одного острова
біля моста імені Патона зібрали понад 8 тонн сміття, то сьогодні не більше двох тонн. Це
показовий приклад, він підтверджує, що ми на правильному шляху, але зупинятися ще
рано, - каже голова ГО ВМ СФК «Видубицький» Володимир Стріла.

Акція одночасно проходила на чотирьох столичних островах. Громадські організації,
волонтери, небайдужі до болів свого міста кияни взяли участь в генеральному
прибиранні островів. На воду вийшла ціла флотилія з 87 човнів, яхт, катерів.

Акція почалася з прес-конференції, на якій говорили про екологічні проблеми
вітчизняних водойм, про незахищеність островів, про браконьєрство і незаконні
гідронамиви, а також про спроби захоплення і забудови прибережних територій.
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«Всі 34 київські острови заповідні - говорить голова Асоціації рибалок України
Олександр Чистяков - Хоч і створено регіональний ландшафтний парк «Дніпровські
острови», але до сих пір в ньому немає адміністрації і не створена юридична одиниця.
Тобто островами ні хто не займається, ситуація пущена на самоплив».

«Проблема очевидна і її треба вирішувати ще «вчора». На кожному столичному острові
необхідно встановити контейнери для збору сміття. Біля них повинні бути пакети, щоб
відпочиваючі могли «завантажити» залишки після відпочинку. Так само необхідно
встановити таблички, які пропагують чистоту на островах. Київрада, сподіваюся,
підтримає цю ініціативу. - говорить начальник управління екології та охорони природних
ресурсів Департаменту міського благоустрою та природного середовища при КМДА
Андрій Мальований.

Карати гривнею недбайливих відпочивальників, які залишають після себе гори сміття,
поки не вдається. Та й штрафи мізерні.

Не варто також забувати і про несанкціоновані звалища, які залишає після себе «бізнес».
Питання про забудову берегової території приватними «хатинками» і всякого роду
кафешками сьогодні дуже актуальне. Хоч Водний і Земельний Кодекс чітко регламентує
відстань прибережної природоохоронної території, на якій категорично заборонена
будь-яка господарська діяльність, крім рекреації, але берега наших річок забудовуються
з космічною швидкістю. На жаль, боротися з цим в правовому полі досить проблематично
і малоефективне, нарікає Андрій Заїка: "Безумовно, серйозною проблемою сьогодні
залишаються невеликі штрафи і суми збитку за порушення природоохоронного
законодавства. Наприклад, за діючими методиками нарахування збитків за самовільне
зайняття 1 кв. м. Земель лісового фонду сума збитків становить - 4,83 грн,
природно-заповідного фонду - 21,90 грн, прибережна-захисної смуги - 63 коп. тобто,
наприклад, за самовільне зайняття 10-ти соток прибережної смуги на острові Труханів
налічується шкода в сумі 630 грн".
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