
Зафиксируйте все происходящее на видео и фото. 
Желательно включить прямую трансляцию  
в соцсети, включая опрос рубщиков.

Попросите рубщиков показать разрешение  
на вырубку/санитарную обрезку деревьев. Такое 
разрешение выдает только Управление природных 
ресурсов и природопользования вашего города/
области. В разрешении должно быть: 
• дата выдачи и номер разрешения, а также срок 

его действия; 
•  кому оно выдано (КСК, акимату, фирме, 
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масы бере алады. Рұқсатта міндетті тұрде келесі 
ақпарат болу керек:
• Рұқсаттың берілген күні, нөмірі, қолдану мерзімі; 
• Кімге берілгені (ПИК (пәтер иелерінің коопера-

тиві) жеке-меншік немесе мемлекеттік мекеме, 
жеке кәсіпкерге;

• Кесіліп жатқан ағаштың жағдайы (жаратымды не-
месе авариялық);

• Жұмыстың қай түріне рұқсат берілгені (кесу, сани-
тарлық немесе формалық қию, бұзу);

• Ағаштың кесілетін немесе шырпу саны;
• Ағаштардың (бұтақтардың) тұқымы қандай, рұқ-

сатта көрсетілген бе? (рұқсатта дәл сол ағаштың 
саны, діңі, тұқымы жазылу керек, анықтап қарап, 
салыстырыңыз);

• Ағаштар кесіліп жатқан жердің иесі;
• Қай жерде, қашан, кім кесілген ағаштардың орны-

на қарымақы жасыл жас көшеттер отырғызатын 
болады;

• Жұмыс орындаушыда "ағаштардың өтемақылық 
(кепілді) отырғызу жоспары болу керек" (жоспар-
да отырғызатын ағаштардың, бұтақтардың саны, 
тұқымы туралы ақпаратты білдіріп, сонымен қа-
тар уақыты, қай жерде отырғызылатыны жазылу 
керек).

АҒАШ КЕСУГЕ РҰҚСАТ БОЛМАСА, ОНДА КЕСІЛІМ 
ЗАҢСЫЗ ДЕП ЕСЕПТЕЛЕДІ.

Полиция шақырыңыз (102);

Табиғатты қорғау полициясын шақырыңыз;

Экологиялық инспекцияны шақырыңыз;

Табиғатты қорғау прокуратураны шақырыңыз; 

Барлық мемлекеттік қызмет органдарына арыз 
жазыңыз. Арыздың үлгісін көрсетілген сілтеме  
арқылы жүктеп алуға болады: pana-defenders.info/
useful-materials/13trees/. Ағаш кескендерды айып-
пұл арқылы жауапқа тартып, оларға өтемақылың 
отырғызу жасауды міндеттеу керек. Ағашты заңсыз 
кескен үшін әкімшілік құқық бұзушылық кодексі 

бойынша, айыппұл 15-тен 150-ге дейін АЕК (айлық 
есептік көрсеткіш) болады (386 Заң бабы)!

Таныс журналистер мен блогерларға, БАҚдарына 
қоңырау шалыңыз.

Достарыңызға, таныстарыңызға, экологиялық меке-
мелерге, қоғамдыстықта жұмыс жасайтын адамдарға 
қоңырау шалып, ағаш кесіліп жатқан жерге шақы-
рып, кейін әлеуметтік желіде өз парақшаңызға мәсе-
ле туралы жазып, репост жасап, қоғамға жариялаңыз.

АҒАШ КЕСКЕНДЕРДІҢ РҰҚСАТЫ БАР, ЖОҒЫНА ҚА-
РАМАЙ

Жасалып жатқан әрекет тұралы өз пікіріңізді әлеу-
меттік желіде жариялаңыз, түсірген видеоны бірге 
қосып, БАҚ (бұқаралық ақпарат құралдары)парақ-
шаларына жіберіңіз;

Сұрақты әкім сайтында, қоғамдық кездесулерде кө-
теріңіз, әкімге және әкімшілік/ маслихаттың ішін-
дегі Қоғамдық Кенеске арыз жазып, қалада/ауылда 
болатын құрылысқа байланысты, болашақ ағаш ке-
судің жоспарын көрсетуін талап етіңіз.

Заң бойынша ағаш кесушілер міндетті түрде кесілген 
ағаш пен бұтақтардың орнына өтемақылық отырғы-
зу жасау керек. Қоғамдық ой-пікірдің қысымымен 
меншік иесін кесілген ағаштардың орнына одан 
есе өтемақылық ағаштарды отырғызуды мәжбұр-
леңіз. Кесілген ағаштың орнына өтемақылық оты-
рғызулар, кесілген ағаш санына байланысты. Егерде 
кесілім заңсыз болса өтемақылық отырғызу кесілген 
ағаштың санынан бірталай көп болады. 

Өтемақылық отырғызудың талап етуді, қоғамдық 
бақылауға қойыңыз.

ht tp: //pana-defenders.info/useful-materials/
weknowarticle13/

Лифлет дайындалған кезде ақпарат Жасыл 
Құтқару ЭҚ интернет-сайтынан қолданылған.
esgrs.org

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ВЫРУБКИ, ОБРЕЗКИ, 
РАСПИЛА ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ И ЗЕЛЕНЫХ 
НАСА Ж ДЕНИЙ В ВАШЕМ ГОРОДЕ, РАЙОНЕ, СЕЛЕ – 
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО ОСТАНОВИТЬ ВЫРУБКУ ДЕРЕВЬЕВ 
ИЛИ САНИТАРНУЮ ОБРЕЗКУ. 

КОА ЛИЦ И Я ПО ВОПР О С А М БЕ ЗОП АСНО С Т И 
И З А ЩИ Т Ы ПРА ВОЗ А ЩИ Т НИКОВ
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индивидуальному предпринимателю или 
частному лицу);

• в каком состоянии находятся зеленые 
насаждения (удовлетворительное или 
аварийное);

• на какой вид работ дано разрешение (рубка, 
санитарная или формовочная обрезка или снос);

• какое количество зеленых насаждений попадает 
под рубку или обрезку; 

• какие породы деревьев (или кустарников) 
указаны в разрешении (сверьте информацию, 
указанную в разрешении, с реальным 
количеством, диаметром ствола и породами 
деревьев);

• кто собственник участка, на котором 
производятся работы с зелеными насаждениями; 

• где, в какие сроки и кто, будет производить 
компенсационную посадку;

• у исполнителя работ должен быть «план 
компенсационной (гарантийной) посадки»  
(он должен включать информацию о количестве 
и породах деревьев и кустарников, а также сроки 
и место посадки).

ЕСЛИ РАЗРЕШЕНИЯ НЕТ, ТО ВЫРУБКА 
ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАКОННОЙ!

Вызывайте полицию 102; 

Вызывайте природоохранную полицию; 

Вызывайте экологическую инспекцию; 

Вызывайте природоохранную прокуратуру. 

Напишите единое заявление с копией во все 
службы. Скачать шаблон заявления можно  
на сайте по ссылке: pana-defenders.info/useful-
materials/13trees/. Рубщиков должны наказать 
штрафом и обязать произвести компенсационные 
посадки! Штраф за незаконную вырубку  
в соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях, составляет от 15 до 150 МРП 
(статья 386)!

Позвоните знакомым журналистам, блогерам, СМИ.

Позвоните своим друзьям, знакомым, людям  
из общественных экологических организаций  
из своего города, региона – чтобы они либо 
приехали на место поддержать вас, либо сделали 
публикацию на своей странице в соцсетях. 

НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
ВЫРУБКУ У РУБЩИКОВ

Опубликуйте свое мнение об этой вырубке 
в соцсетях, можно в СМИ, вместе с отснятым видео.

Поднимите вопрос на сайте акимата, 
на общественных встречах, напишите заявление 
акиму и в Общественный совет при акимате/
маслихате, чтобы показали планы строительства 
и последующих вырубок в вашем городе (селе). 

По закону рубщики обязаны сделать 
компенсационные посадки вместо вырубленных 
деревьев и кустарников! Давлением общественного 
мнения вынудите собственника посадить взамен 
больше деревьев, чем ими было вырублено. 
Количество деревьев, которые должны быть 
высажены вместо вырубленных, зависит от 
вырубки. В случае незаконной вырубки объем 
компенсационных посадок значительно больше!

Поставьте выполнение требования по 
компенсационной высадке на общественный 
контроль.

http://pana-defenders.info/useful-materials/
weknowarticle13/

При подготовке лифлета была также 
использована информация с интернет-сайта 
ЭО «Зеленое спасение», esgrs.org

Болып жатқан жағдайды видео мен фотоға жазып 
алыңыз. Тікелей көрсетілім қосқаныңыз дұрыс, со-
нымен қатар, ағаш кесушілерге сұрақ қойып, жауап 
алғаныңыз да жөн.

Ағаш кесушілерден ағаштарды кесу/санитарлық 
шырпу жұмыстарына рұқсат қағазың сұраңыз. Он-
дай рұқсатты тек сіздің қала/облысыңыздың табиғи 
ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу Басқар-

БІЗ ЖАСЫЛ ӨСІМДІКТЕРМЕН 
АҒАШТАРДЫ ҚОРҒАУДЫҢ 13 ЖОЛЫН 
БІЛЕМІЗ

ЕГЕР СІЗ ӨЗІҢІЗДІҢ ҚАЛАҢЫЗДА, АУДАНЫҢЫЗДА,  
АУЫЛЫҢЫЗДА АҒАШТАРДЫҢ, ЖАСЫЛ ӨСІМДІКТЕРДІҢ, ЖАС 
КӨШЕТТЕРДІҢ КЕСІЛІНІП, САНИТАРЛЫҚ ШЫРПУ ӘРЕКЕТТЕРГЕ 
КУӘГЕР БОЛЫП ҚАЛСАҢЫЗ — СІЗ АҒАШТАРДЫҢ КЕСІЛУІН,  
САНИТАРЛЫҚ ШЫРПУЫН ТОҚТАТА АЛАСЫЗ.

Қ Ұ Қ ЫҚ ҚОР ҒА У ШЫ Л А РД ЫҢ Қ А У ІПСІЗ Д ІГ І  МЕН 
БЕ ЛСЕН Д І ЛЕРД І ҚОР ҒА У КОА ЛИЦ И ЯСЫ
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panadefenders@gmail.com


