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ҚАУІПСІЗДІГІН ҚАМТАМА-
СЫЗ ЕТУГЕ ҚЫЗМЕТ ЕТЕДІ
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Қызылорда қаласының әкімі:

САНДАР СӨЙЛЕЙДІ:
ӨТКЕН ЖЫЛЫ ҚАУІПТІ 
ЖҰМЫСТАРДЫ ТОҚТАТУ 
ҚҰҚЫҒЫН ТЕМІРЖОЛШЫЛАР

 
РЕТ ПАЙДАЛАНҒАН. 

2023 ЖЫЛДЫҢ ЕКІ АЙЫНДА
 «ҚАЗТЕМІРТРАНС» АҚ 
ВАГОНДАРЫН ЖӨНДЕУ 
ЖОСПАРЫ

ОРЫНДАЛҒАН. 

ЖАМБЫЛ ӨҢІРІ 
БҮГІНДЕ 

ТЕМІРЖОЛШЫ 
«E-TELEGRAM» ЖҮЙЕСІНЕ 
ТІРКЕЛГЕН. 
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АО «KTZ Express» организовал 
ускоренную доставку из КНР 
товаров, приобретенных через 
Интернет. Так, регулярный тран-
зитный шаттл-поезд с товарами, 
приобретенными онлайн, будет 
курсировать по маршруту Урумчи 
(КНР) через пограничный переход 
Алашанькоу – Достык в направле-
нии России, а также в Узбекистан 
и Таджикистан. 

Специалисты отметили, что органи-
затор сложной отправки – KTZ Express 
в партнерстве с TOO «Atasu Logistics».  
Особенно радуют грузоотправителей 
сроки доставки груза до станции на-
значения – всего от семи до 10 дней. 
Периодичность регулярного сервиса 
– еженедельно. Также отмечено, что 
в перспективе, с дальнейшим увели-
чением объемов перевозок, частота 
отправок шаттлов будет увеличена.

Ведь с каждым днем спрос на товары 
электронной торговли или электрон-
ной коммерции (E-commerce) растет 
по всему миру. При этом основным 
поставщиком таких товаров является 
Китай, а доставка по всему миру са-
мым недорогим и быстрым способом 
удобна в основном через Казахстан.  
Поэтому спрос на такие шаттлы будет 
только расти. Аналитики говорят, 
что рост онлайн-продаж невозможно 
остановить. Ожидается, что сфера 
онлайн-продаж продолжит расти и 
достигнет 8,1 триллиона долларов 
к 2026 году, что примерно на 55,8% 
больше, чем всего пятью годами 
раньше, в 2021 году.

С ростом цифровизации и массовым 
переходом в онлайн E-commerce стала 
драйвером ключевых изменений в 
мировой экономике. Доступ к элек-
тронной коммерции сегодня возможен 
с любого смарт-устройства. Развитие 
электронной коммерции меняет под-
ходы к работе с клиентами, расширяет 
возможности бизнеса. Не меняется 
только одно: клиенты по-прежнему 
не хотят долго ждать своего заказа. 
E-commerce логистика позволяет не 
только ускорить и упростить процесс 
доставки, но и удешевить его.

Асель ШАЙХЫНОВА, Астана

ШАТТЛЫ ВЕЗУТ 
ОНЛАЙН-ПОКУПКИ

В ходе совещания осуществлен 
конструктивный обмен информацией, 
мнениями и обсужден ряд вопросов по 
улучшению состояния безопасности 
на железнодорожном транспорте. 
Отмечено, что вопросы безопасности 
и сохранности имущества на желез-
нодорожном транспорте являются 
важнейшими для компании. 

По итогам 2022 года в рамках ис-
полнения мероприятий «дорожной 
карты» проведена большая работа по 
установке камер видеонаблюдения 
на железнодорожных объектах, ви-

деорегистраторов на локомотивах, 
ограждений, исключающих выход 
посторонних лиц и скота на же-
лезнодорожные пути. Реализуются 
мероприятия по принятию превен-
тивных мер по предотвращению до-
рожно-транспортных происшествий. 
Это позволило снизить количество 
наездов и дорожно-транспортных 
происшествий на 15%. 

Отмечено, что за 12 месяцев 2022 
года зарегистрировано 77 случаев 
наезда на людей на железнодорожных 
путях против 84 случаев в 2021 году. 
В рамках исполнения «дорожной 
карты» локомотивы АО «НК «ҚТЖ» 
оборудуются видеорегистраторами 

наружного и внутреннего наблюде-
ния. На сегодняшний день система-
ми видеонаблюдения оборудованы                   
230 локомотивов. Также увеличивают 
количество вагонных весов в станци-
онных парках, предназначенных для 
взвешивания подвижного состава. 

В рамках исполнения поручений 
Президента страны, указанных в 
Послании народу Казахстана, по 
обеспечению принципа «полиция 
шаговой доступности» и сервисной 
модели работы полиции, устанавли-
ваются модульные посты полиции на 
нескольких крупных вокзалах страны.

Представители МВД РК отметили, 
что транспортная безопасность – 

это понятие комплексное, которое 
включает в себя технологические и 
организационные понятия по про-
тиводействию актам незаконно-
го вмешательства в транспортную 
деятельность. Железнодорожники 
согласились, что особое внимание 
нужно уделять профилактике пра-
вонарушений и обеспечению безо-
пасности граждан. 

По итогам встречи стороны при-
няли ряд двусторонних решений по 
обеспечению безопасности объектов 
транспортного комплекса и улучше-
нию сервиса для пассажиров. 

(Продолжение темы на 2-й стр.)
Фото Александра ЖАБЧУКА

ҚТЖ  И  МВД: РАБОТА  В  ТАНДЕМЕ  ДАЕТ  РЕЗУЛЬТАТ
В АО «НК «ҚТЖ» состоялось расширенное совещание по реализации «Дорожной карты 
по повышению уровня безопасности и сохранности имущества на железной дороге РК 
на 2022-2024 годы», подписанной министрами МВД и МИИР РК. В мероприятии при-
няли участие руководители ҚТЖ и департамента полиции на транспорте МВД РК, а 
также руководители линейных подразделений в регионах.

Асель ШАЙХЫНОВА,
Астана

Индустрия және инфрақұрылым-
дық даму министрлігінде Қазақстан 
мен АҚШ арасындағы өзара тиімді 
әріптестікті нығайту мен тиімді 
ынтымақтастықты арттырудың 
жолдары талқыланды.

Ведомство вице-министрі Динара 
Щеглова АҚШ-тың Оңтүстік және 
Орталық Азия елдері бойынша сауда 
өкілінің көмекшісі Брендан Лин-
чпен кездесіп, пайдалы қазбаларды 
өндіру, геология және минералдық                           
ресурстар саласындағы әріптестік, 
көлік және транзиттік қарым-қаты-
настарды сөз етті. 

Д.Щеглова елімізде көлік-тран-
зиттік әлеуетті дамыту мен көлік 
дәліздерін жаңғырту үшін ауқымды 
жұмыс атқарылып жатқанын атап 
өтті. Вице-министр Транскаспий 
халықаралық көлік бағытына, 
оның ішінде Ақтау портында кон-
тейнерлік хабты құру және Құрық 
портында «Саржа» көпфункционалды 
теңіз терминалының құрылысына 
ерекше тоқталды. Америкалық 
тарап өз кезегінде Қазақстандағы 
инфрақұрылымдық жобаларды іске 
асыруға, нақты айтқанда Транска-
спий халықаралық көлік марш-
рутының жекелеген жобалары 
бойынша бірлесіп жұмыс істеуге 
ниетті екендерін білдірді. 

Кездесу қорытындысына екі тарап та 
ризашылықтарын жеткізді. Қазақстан 
жағы мұхиттың арғы жағындағы ал-
пауыт елмен байланысты нығайтуға 
қашан да мүдделі.   

Ұлан ОРАЗ

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 
АРТАДЫ

Батыр КОТЫРЕВ,
главный инженер – директор департамента

 технической политики АО «НК «ҚТЖ»

Станки с автономным двига-
телем являются незаменимыми 
помощниками монтеров пути 
при устранении дефектных мест 
в рельсовых плетях, разрядки 
температурных напряжений, 
изготовлению уравнительных 
рельсов и производстве других 
работ по текущему содержанию 
пути. С помощью рельсореза 
можно выполнить непростую 
задачу – за считанные минуты 
разрезать железнодорожные 
рельсы. Рельсосверлильный 
станок в свою очередь пред-
назначен для быстрого и точ-
ного сверления отверстий под 
стыковые болты. Такие работы 
проводятся, когда по той или 
иной причине, к примеру, из-

за дефекта, нужно заменить 
участок рельса на другой: де-
фектный участок вырезает-
ся, на это место укладывают 
рельсовую вставку, которую 
закрепляют болтами с после-
дующей сваркой.

– На сегодняшний день по 

АО «НК «ҚТЖ» развернутая 
длина пути на железобетон-
ном основании составляет                               
16 750 километров, это 78% 
от общей длины железнодо-
рожного полотна. Каждый 
год объем работы путейцев 
увеличивается не менее чем на                                                                  

ОБЛЕГЧИТЬ  ТРУД  ПУТЕЙЦЕВ
Новая партия рельсорезных и рельсосверлильных станков посту-
пила на службу Астанинской дистанции пути. В хозяйстве АО «НК 
«ҚТЖ» используется уже более тысячи таких станков.

Любовь РОВБА,
Астана

400 километров, соответственно 
растет число технологических 
окон. Новые инструменты по-
зволяют значительно сократить 
время проведения работ. К тому 
же они очень удобные и поль-
зуются популярностью среди 
путейцев, – отметил главный 
менеджер департамента под-
вижного состава и механизации 
Дирекции магистральной сети 
Усембай Онлабаев.

На службу Астанинской дис-
танции пути новые станки 
поступают партиями с 2021 
года. К концу 2023 года здесь 
ожидают еще одну. 

Эффективность работы рель-
сорезных и рельсосверлиль-
ных инструментов удалось 
понаблюдать воочию: в парке 
станции Нур-Султан провели 
демонстрационную вырезку 
участка рельса и сверление 
отверстий под болты. Легко 
орудуя новыми станками, 
монтеры пути с задачей спра-
вились быстро и качественно. 

Фото Александра ЖАБЧУКА

Қазір жүкті контейнермен тасымалдау 
көлемі артып келеді. Былтырдың өзінде 
ҚТЖ желісі бойынша тасымалданатын 
экспорттық жүктердің жалпы көлеміндегі 
контейнерлік тасымалдың үлесі 4,4%-ті 
(3,5 млн тонна) құраған.

«ҚТЖ» ҰК» АҚ-ның логистика жөніндегі 
басқарушы директоры Ерлан Қойшыбаев, 
контейнерлендіру – теміржол логистикасы-
ның ең перспективалы және сонымен бірге 
ең күрделі аспектісі. Сондай-ақ, әлемдегі 
эпидемиялар мен геосаяси дағдарыстарға 
қарамастан бірқалыпты жұмыс істей алатын 
жылдам, сенімді көлік түрі екенін айтады.  

Қазіргі таңда мұнай өнімдері, тыңайтқыштар, 
түсті рудалар, құрылыс жүктері, қара метал-

дар сияқты басқа да жүк түрлері бойынша 
экспорттық тасымалдардағы контейнерлік 
тасымалдау көлемінің артып келе жатқаны 
байқалады. Мәселен, өткен жылы контей-
нердегі экспорт көлемі 30 пайызға өскен. 
Оның ішінде астық өнімдері бар 49 мыңнан 
астам ЖФЭ шетелдерге шығарылған. Бұл 
көрсеткіш 2021 жылмен салыстырғанда 
4,2 есеге жоғары болып отыр. Жүк Қытай-
дың Алашанькоу, Үрімші, Сиань, Чунцин 
станцияларына, сондай-ақ Tранскаспий-
лік халықаралық көлік бағдары арқылы                                                                                          
Түркияның Мерсин порты бағытына жөнелтілді.

Сонымен қатар экспортқа бағытталған 
контейнердегі мұнай өнімдері 14,4 есеге, 
ұнтақтау өнімдері (кебек, құрама жем, 
бидай ұны) 6,3 есеге артқан. Жүктің басым 
бөлігі Қытайға жөнелтілді.

Дәнді дақылдардан бөлек, басқа да көп-

БОЛАШАҚ – КОНТЕЙНЕРЛІК  ТАСЫМАЛДА
Жүк тасымалындағы басты критерий: жылдамдық, сенімділік 
және  қауіпсіздік. Ал оны қамтамасыз ететін – контейнерлік 
тасымалдау. Қазақстандық жүк жөнелтушілер контейнерлік 
тасымалдаудың артықшылықтарын осылай жоғары бағалап, 
болашақ контейнерлік тасымалда деп санайды.      

теген номенклатуралар контейнермен 
жөнелтуге жарамды жүктерге жатады. 
Мысалы, өткен жылдың қараша айында 
Ydd Corporation Қарағанды ферроқорытпа 
зауытынан Түркияға ферросилиций тиелген 
пилоттық контейнерлік пойыз жөнелтілсе, 
тамыз айында Тәжікстанның алтын өндіру 
саласындағы ірі кәсіпорындардың бірі – «За-
рафшон» БК ЖШҚ-дан Спитамен – Достық 
бағыты бойынша түсті металдар кені бар 
алғашқы контейнерлік пойыз жөнелтіл-
ген. Сондай-ақ Жітіқара станциясынан                                                                   
Вьетнамның Йен Вэ станциясына контей-
нерлерде «Қостанай минералдары» тау-кен 
өндіру компаниясының асбест өнімдері, 
флекситенктерде қазақстандық өсімдік 
майы Қытайдың Шанхай, Сиань және Нан-
тун қалаларына тұрақты түрде жөнелтіліп 
келеді. Ал түсті металдарды – контейнер-
лерде TMTM арқылы Түркия мен Грузия 
бағытында жөнелту ұйымдастырылды.

Бүгінгі таңда контейнерлік экспорттық 
жүктердің әлеуеті шамамен 22 млн тоннаны 
немесе тасымалданатын экспорттық жүктердің 
жалпы көлемінің 28 пайызын құрап отыр. 

Сұлугүл БАКЕСОВА,
Астана

ЗА 2022 ГОД В АО «НК «ҚТЖ» УДАЛОСЬ СНИЗИТЬ ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА 16%. КОЛИЧЕСТВО СЛУЧАЕВ, 
ВЗЯТЫХ НА УЧЕТ, СНИЖЕНО НА 40%, С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ ТРУДОСПОСОБНОСТИ – НА 20%. КРОМЕ ТОГО, ПРАВОМ НА ОСТАНОВКУ 
ОПАСНЫХ РАБОТ В МИНУВШЕМ ГОДУ РАБОТНИКИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ  600 РАЗ. ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 25 000 ОПАСНЫХ 
УСЛОВИЙ И ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ.
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Қазіргі таңда аймақ бойынша 12 мыңның үстінде 
теміржолшы бар екен. Демек бұл алдағы келе жатқан 
сайлау науқаны үшін үлкен күш деген сөз. Осы орайда 
барша сала қызметкерлеріне Жаңа Қазақстан үшін бір 
кісідей дауыс беріп, дұрыс таңдау жасаудың маңыз-
дылығы зор. Осы бағытта сөз өрбіткен Владимир 
Владимирович барша әріптестерін  қоғамдағы саяси 
оқиғаларға немқұрайлылық танытпауға шақырды.  

Жалпы, бұл жолғы саяси науқанға даярлық жаңа-
дан құрылған Абай облысы үшін қызу түрде өтуде. 
Облыстық және аудандық, қалалық мәслихаттарға 
үміткер ретінде тіркелген теміржолшылар қауы-
мының қатары өте көп. Басым көпшілігі – станция 
басшылары. Сонымен қатар сайлауалды шараларға 
атсалысушы теміржолшылар да аз емес. Осының өзі 
жаңа облыс үшін саяси науқанның мейлінше тартысты 
өтіп жатқанын айғақтайды.

Суретті түсірген автор

БЕЛСЕНДІЛІК ТАНЫТУҒА 
ШАҚЫРДЫ 

Семей ЖТ бөлімшесінің бастығы 
Владимир Бабиченко жергілікті 
сала қызметкерлерімен ке-
зекті жиын өткізді. Басқосуда 
теміржолшылар қауымының 
саяси белсенділігі, қоғам игілігі 
үшін атқарылып жатқан жұмыс- 
тар кеңінен сөз болды.

ӨНДІРІС

Абай ЕРТІС,
Семей

Ерман ӘБДИЕВ,
Тараз

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

Соңғы отыз жылда Тараз халқының саны 365-тен 
427 мыңнан асқан. Темір жолдың арғы бетіндегі халық 
саны 25 мыңнан 50 мыңға жеткен. Тараз вокзалының 
өзі бүгінде қала орталығында қалып барады. Көлік 
саны да еселеп артқан. 

– Қаланың екі жағын байланыстырып тұрған темір 
жол астындағы өткелден өтетін  көліктердің тәуліктік 
сыйымдылығы – 15 мың. Ал қазір мұнда тәулігіне 27 
мың көлік өтеді. Үлкен кептеліс болады. Сондықтан 
облыс әкімінің осы аумақтан аспалы көпір салу жобасы 
теміржолшылар тарапынан қолдау тауып отыр, – дейді 
Жамбыл бөлімшесінің бас инженері Дүйсен Сыдықов.

Жобаның құны – 8 миллиард теңге, көпір салынатын 
болса, темір жолдың екі бетіне халық еркін қатынай-
тын болады. 

Екінші мәселе, осы даңғылдың шығысындағы 
Жамбыл-Қаратау телімінің бесінші шақырымындағы 
«Ауыл-Береке» базарының аумағы. Мұнда тәулігіне 
4-5 пойыз жүргенімен қауіп жоғары. Көлік кептелісі, 
жүргіншілер шоғыры қалың. Қала берді «Ауыл-Береке» 
базары, одан әрі автобекет. Ал автобекеттің шығысында 
бос жатқан алқапта жаңа «Әулиеата» шағын ауданы 
бой көтермек. Бүгінгі күні инфрақұрылым тартылып, 
тіпті «ІТ мектеп» пен облыстық онкологиялық ауру-
хана салынуда. Сондықтан қаланың бас жоспарын 
қайта қараған жергілікті билік екінші «Әулиеата» 
шағын ауданына баратын жолды кесіп өтетін темір 
жолдың үстінен 1,5 км аспалы көпірдің құрылысын 
қаржыландырады деген болжам айтылуда.   Демек 
болашақта екі көпір салынады деген сөз.

ЕКІ  КӨПІР 
САЛЫНАДЫ

Таразда теміржол үстінен өтетін 
көпір салу мәселесі көтерілуде. 
Ол облыс орталығындағы ең 
ұзын, магистральдық көше – 
Абай даңғылымен темір жолдың 
үстінен өтетін аспалы көпір 
болмақ.

Қуаныш ҚОЖАЕВ,
Семей

САЙЛАУ

Компания басшысы Нұрлан Сауранбаев 
төрағалық еткен жиынға ұлттық компания-
ның құрылымдық бөлімшелері басшылары, 
ІІМ көліктегі полиция департаменті өкілдері 
және бейнеконференция арқылы өңірлердегі 
бөлімше басшылары да қатысты. 

Отырыс барысында теміржолда қауіпсіздікті 
жақсартуға қатысты бірқатар мәселелер талқы-
ланып, қатысушылар өзара пікір алмасып, 
ақпарат бөлісті. 2022 жылдың қорытындысы 
бойынша Жол картасы іс-шараларын жүзеге 
асыру аясында теміржол нысандарында бей-
небақылау камераларын орнату, қоршаулар 
салу бойынша үлкен жұмыстар жүргізілді. 
Жол-көлік оқиғаларының алдын алу бойынша 
тиісті шаралар қабылданды. Соның нәтиже-
сінде жол-көлік оқиғалары мен пойыздың мал 
мен адам басу жайттарын 15 пайыз азайту 
мүмкін болған.  

Компания төрағасының орынбасары Қанат 
Әлмағамбетовтің айтуынша, аталған Жол 

картасы 11 тармақтан тұрады, бүгінде екеуі 
толықтай орындалды, қалған тармақтар да 
жүзеге асырылып жатыр. 

– Жол картасының негізгі бағыттары 
– бейнебақылау камералары мен видео-
регистраторлар орнату, қоршаулар және 
жылжымалы құрамды бақылау құралдарын 
қою арқылы профилактикалық шаралар 
қабылдау. Құқықбұзушылықтың алдын алу 
мақсатында 25 бағыттағы жолаушылар 
пойыздарындағы вагон-мейрамханалар мен 
барларға бейнебақылау камералары қойыл-
ды. Вагондарға салмағы тым асып кеткен 
немесе жетпей қалатын жүктерді алмау үшін 
былтыр вагон таразылар орнатылды. Жолдар 
арқылы азаматтардың қауіпсіз өтуі және адам 
басу оқиғаларын болдырмау үшін ескерту 
белгілері жаңартылып, станция жолдарын 
қоршауға дайындық жұмыстары жүруде. 
Сонымен қатар жолға мал шығып кетпеуі 
үшін қоршаулар салу, бұрынғыларын жөндеу 
жұмыстары жалғасын тауып, былтыр 1000 
км-ге жуық қоршау салынды, биыл 1500 
км қоршау салу және жаңарту көзделуде. 

Мемлекеттік органдар, көлік прокуратура-
сымен бірлескен іс-шаралардың арқасында 
өткен жылы адам басу оқиғалары алдыңғы 
жылмен салыстырғанда 7 оқиғаға, мал басу 
151 оқиғаға азайды, – деді Қ. Әлмағамбетов.  

Сонымен қатар теміржолшылар қауіпсіздік 
пен теміржол мүлкін сақтау саласында құқықтық 
заң актілерін белсенді ету бойынша бірлескен 
жұмыстарды жалғастыру керектігін айтты. Атап 
айтқанда, белгіленбеген жерден теміржолды 
кесіп өткені үшін салынатын айыппұл көлемін 
3 АЕК-ден 7 АЕК-ге дейін арттыру, жүргіншілер 
көпірі мен станцияларды қоршау бойынша 
жергілікті атқарушы билік органдарының 
құзыретін заңды тұрғыда қарастыру, теміржол 
өткелдерінен өту ережесін бұзған автокөлік 
жүргізушілеріне салынатын әкімшілік жауап-
кершілікті қатаңдата отырып, оларды көлік 
жүргізу құқығынан айыруға дейін жазалау 
туралы және тағы бірқатар ұсыныстар айтыл-
ды. Кездесу соңында тараптар жолаушылар 
үшін сервисті жақсарту және көлік кешені 
нысандарында қауіпсіздікті нығайту бойынша 
екі жақты шешімдер қабылдады. 

  МАҚСАТ – ҚАУІПСІЗДІКТІ   НЫҒАЙТУ 
«Қазақстан темір жолы» компаниясында 2022-2024 жылдарға арналған ҚР 
теміржолдағы қауіпсіздік пен мүліктің сақталу деңгейін арттырудың  жол 
картасын жүзеге асыру жөніндегі кеңейтілген отырыс өтті. Еске сала кетсек, 
аталған Жол картасы ҚТЖ, ҚР ІІМ және ҚР ИИДМ арасында жасалған болатын. 

Ұлан ОРАЗ,
Астана

– Асан  Ізтілеуұлы, қазір Қазақстан арқылы 
жүк тасымалының көбейіп жатқаны жиі 
айтылуда. Әрине, бұл еліміздің экономикасы 
үшін тиімді екені анық. Десе де, мұнымен 
қоса локомотивтердің жетіспеушілігі және 
ескіргені де жиі сөз болуда. Локомотив паркін 
жаңарту мен жаңғырту бағытында қандай 
шаруалар атқарылып жатыр?

– Көрші елдердегі геосаяси жағдайға бай-
ланысты жүк ағынының көбейіп жатқаны 
рас. Қазір Қытай – Еуропа, Азия, Таяу Шығыс 
елдерінен жөнелтілген барлық транзиттік 
пойыздар Қазақстан арқылы өтіп жатыр. Ал 
локомотив паркіне қатысты үлкен жоспарымыз 
бар. Биыл ВЛ80С сериялы 44 электровозды 
қызмет мерзімін ұзарта отырып, жөндеуден 
өткіземіз. Тағы 19 локомотив күрделі жөн-
деуден өтпек. Олардың ішінде маневрлік 
локомотивтер де бар.  ТО-8 жөндеу түрінен 
ВЛ80С сериялы 20 бірлік және 20 маневрлік 
локомотив өтеді. Сонымен қатар биыл 103 
локомотивті күшейтілген орта жөндеуден 
өткізуді жоспарлап отырмыз. Жүк ағынының 
өсуіне байланысты локомотивтер жетіспей 
жататыны жасырын емес. Ол түрлі факторларға 
байланысты. Мысалы, локомотивтерді күрделі 
жөндеуге ағытқан кезде, оның жұмыссыз тұру 
уақыты 20 күн шамасын құрайды. Қазір біз 
осы уақытты барынша азайту үшін жұмыс 
жасап жатырмыз. Негізгі біздің серіктесіміз – 
«Қамқор локомотив» компаниясы мен оның 
филиалдары. Оларға жөндеу сапасы, уақыты 
бойынша қоятын талаптарымыз бар, соның 
сақталуына мүдделіміз. 

Ал локомотив паркін жаңарту мәселесіне 
келсек, биыл 109 локомотив сатып алу жоспарда 
бар, соның ішінде 70 астам магистральдық, 24 
жүк электровозы және 12 маневрлік локомотив. 
Бұған бюджеттен ақша қарастырылған және 
жеткізіп беру кестесі де жасалған. 

– Жақсы жаңалық екен. Ал осы ауыр 
машиналарды жүргізетін машинист ма-
мандарды дайындау жағы қалай?  

– Қазір біз локомотив бригадаларының 
білім-біліктілігін арттыру бағытында арнайы 

іс-шаралар жоспарын бекітіп, қолға алып жа-
тырмыз. Бірінші кезекте тәжірибелі машинист 
көмекшілерінен машинист жасауға, ал тәжіри-
белі машинистерді 1 класс дәрежесіне дейін 
көтеруге көңіл бөліп отырмыз. Бұл білім-білік-
тілікті арттыру курстары Қарағанды, Павлодар, 
Ақтөбе жол-техникалық мектептерінде жүзеге 
асырылады. Егер сандық мәліметтерді алға 
тартсам, 800 машинист көмекшісін машинист 
дәрежесін алуға, 500 машинистің дәрежесін 
көтеруге, 120 адамды машинист нұсқаушысы 
және 80 адамды инженер таспа ашып оқушы 
маманға оқытпақ ойымыз бар. Сонымен қа-
тар слесарьларды да оқытып, разрядтарын 
көтеру жағы қарастырылуда.  Сондай-ақ,  
машинист нұсқаушыларын жинап, тәжірибе 
алмасу үшін республикалық семинар өткізу  
жоспарланып отыр. 

– Машинистерді ынталандыру жайында 
не айтасыз? 

– Әрине, ресурсжинақтау бағдарламаларына 
үлес қосқан, жанар-жағармай, дизель отынын 
және қуат көзін үнемдеген машинистерді 
сыйақымен көтермелеу қарастырылады. 
Қазір еліміздегі тепловоздардың 97% шама-
сы АСУ ЭДТ жүйесімен жабдықталған. Бұл 
жүйе өте тиімді. Мысалы, машинистің жүріп 
баратын нақты маршруты бар. Соған сәйкес 
жанар-жағармай нормасы бекітіледі. Егер 
машинист отынды артық жаққан жағдайда, 
осы АСУ ЭДТ техниктерге жанар-жағармайдың 
неге артық жағылғанын ашып оқуға көмек-
теседі. Бұл жүйе электронды болғандықтан, 
адам факторының қатысы жоқ.  Әрине, 
кейде артық шығындар болып жатады, қар, 
жел, боран, яғни ауа-райына немесе жолға 
мал-жан шығып кетуіне байланысты шұғыл 
тежегіш қолдануы мүмкін. Жалпы отынның 
үнемделуі машинистің локомотивті жүргізуі-
не байланысты, жылдамдықты уақытында 
алып немесе түсіріп, тежегішті уақытында 
басып дегендей, яғни біліктілік, тәжірибе 
үлкен рөл атқарады. Машинистер дизель 
отынын, электр қуатын үнемдеуге мүдделі, 
өйткені үнем үшін машинистке де, оның 
көмекшісіне де сыйақы төленеді.  Машини-
стерді ынталандырудың келесі жолы класына 
байланысты.  Дәрежесі көтерілген сайын 

машинистке үстеме ақы қосылады. Сосын 
локомотив шаруашылығына осыдан екі-үш 
жыл бұрын енгізілген «бір адам» жобасы 
босаған машинист көмекшілерін машинист 
етіп шығаруды көздеді. Бүгінде бұл жоба 90% 
орындалып, станцияларда маневрлік локо-
мотивтер,  үлкен жүк тиеу станциялары да 
«бір адам» қағидасымен жұмыс істеп жатыр. 
Әрине ол үшін локомотивтер талапқа сай 
болуы керек: екінші пультпен жабдықталуы, 
жан-жағында айналары болуы және көмек-
шісі болмағандықтан, локомотив құрамнан 
автоматты түрде ағытылып-тіркелуі керек. 
Сосын «бір адам» қағидасымен жұмыс істейтін 
машинистерге станциялардың мәртебесіне 
қарай үстеме ақы төленеді. Яғни, сұрыптау 
станцияларында 35%, қарапайым станция-
ларда 25% төленеді. 

– Жаңа бір сөзіңізде шұғыл тежегішті 
басу да отын шығынына әкелетінін айтып 
қалдыңыз. Жалпы өткен жылы шұғыл 
тежегішті пайдалану бойынша қанша 
оқиға тіркелді және отын шығыны кімдер 
тарапынан өндіріледі? 

– Өткен жылы «ҚТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС 
филиалдары – локомотив пайдалану деполары 
бойынша барлығы 7739 рет шұғыл тежегішті 
пайдалану фактісі тіркелді. Соның 1300-ге жуығы 
мал-жанды немесе бөгде затты басып кету, 
автокөлікпен соқтығысу сияқты оқиғалармен 
байланысты. Ал қалған 6400 астам оқиғада 
шұғыл тежегішті қолдану нәтижесінде 2500-ден 
астам жағдайда мал, ал 660 жағдайда адамдар-
ды басып кетудің, 66 оқиғада автокөлікпен 
соқтығысудың алды алынған. Машинист 
негізсіз тоқтамайды, қалған жағдайларда да  
талай келеңсіз оқиғалардың алды алынғаны 
анық. Шұғыл тежегішті қолдану салдарынан 
болатын шығынды станцияда болса  ДС-тен, ал 
жолда болса, жол дистанциясынан талап етеміз. 
Мал басылып қалған жағдайда шығынды мал 
иесі төлеуі тиіс. Локомотив бригадаларынан 
жазатайым оқиғалардың алдын алу талап 
етіледі. Әрине шұғыл тежегіш пайдалану 
артық шығынға әкелетінін олар да түсінеді. 
Бірақ жол үстіндегі жағдайлар мәжбүрлейді.   
– Әңгімеңізге рахмет! 

Суретті түсірген  Александр ЖАБЧУК

Асан ҮМБЕТОВ:   ЛОКОМОТИВ ПАРКІН ЖАҢАРТУ – 
ЗАМАН ТАЛАБЫ 
Локомотив шаруашылығы – Қазақстан темір жолының 
маңызды саласы. «ҚТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС Локомотив 
шаруашылығы департаменті тасымалдау процесін қамта-
масыз етіп, жылжымалы құрамдарға тартымдық қызмет 
көрсететін, сондай-ақ маневрлік жұмыстарды орындау-
мен қатар пойыздардың қозғалыс қауіпсіздігін сақтауға 
жауапты. Департамент  директоры – атқарушы директор 
Асан Үмбетовпен сұхбатымызға осы бағытта атқарылып 
жатқан жұмыстар мен жаңалықтар арқау болды. 

Сұлугүл БЕКЕНҚЫЗЫ,
Астана

Сабырхан СЕЙІЛБЕКҰЛЫ,
Қызылорда

Қызылорда жол дистанциясының 
өндірістік оқыту шебері Ербол 
Сәрсенбаев, техникалық қауіпсіздік 
және еңбек қорғау инженері Майра 

Бадрақова мен  кәсіподақ ұйымының 
төрайымы Ғалия Ноғайбаевадан 
құралған жұмыс тобы телімдерді 
аралап, жұмысшыларды сынақтан 
өткізуге қатысуда. Емтиханның 
басты сұрақтары теміржолшының 
жеке бас қауіпсіздігі мен жылжы-

малы құрамдардың қауіпсіздігін 
сақтауға әзірлігін анықтау, қозғалыс 
қауіпсіздігі, еңбек қорғау, теориялық 
және ситуациялық сауалдарды 
меңгеріп, дұрыс шешім қабылдауын 
анықтау, дистанция жұмысшылары-
на қатысты телеграфтық нұсқамалар 

СЫНАҚ  ӨТІП  ЖАТЫР
Қызылорда жол дистанциясында жұмысшылар-
дың өз кәсібіне сәйкестігін анықтау мақсатында 
сынақ басталды. Шиелі, Қаракеткен және Жалағаш 
станцияларында өткен сынақ қорытындысы 
жолшылардың білім деңгейін байқатты.ЕМТИХАН 

өткізіліп, 49 жол жөндеуші сынақ 
тапсырып, кәсіби мамандыққа сай 
екендіктерін дәлелдей білді. Емти-
ханға дейінгі мерзімде жолшыларға 
дайындық, пысықтау сабақтары 
өткізіліп сабақтардың қаншалықты 
деңгейде меңгерілгені сараптала-
ды. Емтихан алдағы күндері басқа 
станцияларда жалғасады, – дейді 
техникалық қауіпсіздік және еңбек 
қорғау инженері Майра Бадрақова.

Сынақ кезінде дистанция кәсіп- 
одақ ұйымының төрайымы Ғалия 
Ноғайбаева жолшыларға түсінікті, 
нақты сауалдар қойылуын қадаға-
лаумен қатар  жолшылардың да 
емтихан қабылдаушылар алдында 
асып-саспай, өз ойын дұрыс жеткізе 
білуіне қолайлы жағдай жасады. 

Суретті түсірген автор

мен нормативтік құжаттар, т.т. 
сарапталып, таңдалып алыныпты.  

– Жыл сайынғы өтетін жұмыс-
шылардың білім деңгейін тексеру 

емтиханы биыл Шиелі, Қаракеткен 
және Жалағаш станцияларында 
басталды. Сынақ электр қауіпсіздігі 
мен еңбек қорғау тақырыбында 
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Несмотря на то что в Павлодарском регионе растаял 
практически весь снег, работы по водоборьбе целый 
вагон и маленькая тележка, говорят железнодорожни-
ки. Сегодня Екибастузская дистанция пути полностью 
готова к паводковому периоду. Противоразмывный 
поезд сформирован и загружен инвентарем – камни, 
железобетонные шпалы и так далее. Четыре платформы 
находятся на станции Майкаин, один крытый вагон на 
станции Екибастуз-2. Перед тем, как произвести пропуск 
воды, железнодорожники провели очистку 202 искус-
ственных сооружений. Это лотки, нагорные каналы, 
кювет, мосты, трубы и другие объекты. На сегодня все 
работы завершены согласно плану. Сейчас на особом 
контроле круглосуточное дежурство, в выходные дни 
начальники, их замы и мастера участков по установ-
ленному графику проводят рейд. 

Как сообщил на брифинге в региональной службе 
коммуникаций заместитель начальника департамента по 
ЧС Олег Трещев, в случае возникновения ЧС в бюджете 
предусмотрено около двух миллиардов тенге, все силы 
приведены в готовность: 600 единиц техники и около 
тысячи человек. В течение ближайших пяти-десяти 
дней будут открыты все водопропускные сооружения 
на территории региона. В этом году высота снежного 
покрова в области составила 13 сантиметров, что почти 
в два раза ниже, чем было в прошлом зимнем сезоне. 
Проблемы могут возникнуть из-за глубоко промерзше-
го грунта. В некоторых местах глубина промерзания 
достигает 200 сантиметров.

Фото автора

ПОЛНАЯ  ГОТОВНОСТЬ
Железнодорожники Екибастузской дис-
танции пути круглосуточно дежурят в 
паводковый период, в выходные первые 
руководители и мастера совершают объезд 
для того, чтобы не допустить ЧС.

Айдана ЕРТАЙ,
Павлодар

Регистрация участников торгов 
на веб-портале реестра со дня 
публикации извещения на веб-
портале реестра и заканчивается 
за два часа до начала торгов.

Для регистрации в качестве 
участника торгов необходимо 
на веб-портале реестра 
зарегистрировать заявку на 
участие в торгах по форме, 
согласно приложению к Регламенту, 
подписанную ЭЦП участника.

Торги в форме аукциона методом 
на повышение цены.

Гарантийные взносы вносятся на 
счет АО «Информационно-учетный 
центр»: БИН: 050540004455, 
БИК: KZKOKZKX, ИИК: KZ 
529261501102032004, АО «Народ-
ный Банк». Назначение платежа: 
гарантийный взнос для участия в 

электронном аукционе (в размер 
гарантийного взноса оплата 
банковских услуг не входит).

Банковская гарантия в 
качестве гарантийного взноса 
не принимается.

С целью своевременного 
поступления гарантийных взносов 
на счет АО «Информационно-
учетный центр» рекомендуется 
оплатить гарантийный взнос не 
позднее трех дней до окончания 
приема заявок.

Протокол о результатах торгов 
формируется веб-порталом реестра, 
подписывается с использованием 
ЭЦП продавцом и победителем 
торгов в день проведения торгов.

В случае неподписания 
участником, победившим в 
торгах, протокола о результатах 

торгов гарантийный взнос не 
возвращается.

Победителем считается участник, 
предложивший наиболее высокую 
цену за имущества и подписавший 
протокол об итогах торгов.

Протокол о результатах 
торгов является документом, 
фиксирующим результаты 
аукциона и обязательства 
победителя и продавца подписать 
договор купли-продажи имущества 
по цене продажи. 

Договор купли-продажи с 
победителем подписывается в 
срок не более десяти календарных 
дней со дня подведения итогов 
торгов веб-порталом реестра.

Победитель обязан произвести за 
свой счет все расходы, связанные с 
куплей-продажей имущества, вклю-

Акционерное общество «KTZ Express» (далее – АО «KTZ Express») объявляет о проведении 
электронных торгов по продаже имущества АО «KTZ Express», которые начнутся 31 марта 2023 
года в 11.00 (время Астаны) на веб-портале Реестра государственного имущества: www.gosreestr.kz.

Реализация имущества осуществляется в соответствии с Правилами реализации имущества 
АО «KTZ Express», утвержденными решением Совета директоров АО «KTZ Express» (протокол от 
10 января 2018 года № 1) (далее – Правила), и Регламентом проведения электронных торгов по 
продаже имущества на веб-портале Реестра государственного имущества, утвержденным решением 
Совета директоров АО «Информационно-учетный центр» (протокол от 23 мая 2014 года № 66) 
(далее – Регламент).

На аукцион на повышение цены выставляются следующие имущества:

№ Наименование 
имущества госномер год начальная 

стоимость (с НДС)
стартовая 

стоимость (с НДС)
гарантийный 
взнос (с НДС)

1 Skoda Super B6 988BQ01 2010 6 552 000 6 552 000 982 800
2 Lexus LX 570 759BQ01 2019 64 213 333 64 213 333 9 632 000

чая, но не ограничиваясь, расходы 
по регистрации имущества и 
уплату соответствующих налогов 
и других платежей в соответствии 
с законодательством Республики 
Казахстан.

Победитель, подписывая протокол 
об итогах торгов, подтверждает, 
что на момент покупки объекта он 
полностью ознакомлен и согласен 
с техническим состоянием объекта 
и его недостатками.

Победитель согласен с тем, что 
недостатки объекта возмещению 
не подлежат и продавец не несет 
никакой ответственности за любые 
недостатки объекта.

Победитель обязуется не 
предъявлять требования к 
продавцу по вопросу качества, 
комплектности объекта.

С положениями о порядке 
проведения электронного 
аукциона, порядке оформления 
участия в торгах, об условиях 
определения победителя можно 
ознакомиться в Правилах и 
Регламенте, которые находятся 
в публичном доступе на сайтах 
АО «KTZ Express»: www.ktze.kz и 
АО «Информационно-учетный 
центр»: www.gosreestr.kz.

Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
87710838734 (АО «KTZ Express»), 
г. Астана, Дінмұхамед Қонаев, 
10, и 8-7172-55 29 81 (АО «ИУЦ»), 
г. Астана, ул. А. Жубанова,                                                                                  
д. 16, 4-й этаж.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ТОРГАХ

Сначала здесь составили                   
списки пользователей по пред-
приятиям, сейчас проводят 
корректировку этих данных, 
а также обучение будущих 
пользователей программы. 

Если прежняя система элек-
тронного документооборота 
позволяла взаимодействовать 
только внутри самой националь-
ной компании, то с СЭД есть 
выход на внешних пользовате-
лей: государственные органы, 
сторонние частные организации. 
Но этим ее преимущества не 
ограничиваются.

– Возможностей у СЭД 
Documentolog много, – говорит 
начальник отдела первой линии 
поддержки (ОПЛП) Азамат 
Бекпаев. – В частности, она 
позволяет вести общий, фи-
нансовый, кадровый, внешний 
документооборот в электронном 
виде, обмениваться любыми 
документами. В дальнейшем 
по ней будут отправляться даже 
заявления на отпуск, о приеме 
на работу, больничные листы. 
Программа имеет мобильное 
приложение с поддержкой ЭЦП. 
В СЭД автоматизирована работа 
с основными типами докумен-
тов организаций с момента их 
создания, получения до завер-

шения и исполнения. Система 
интегрирована со всеми офи-
циальными удостоверяющими 
центрами. 

По информации Азамата 
Бекпаева, отдел первой линии 
поддержки Защита готовит 
внедрение СЭД Documentolog на 
всех станциях и во всех филиалах 
АО «НК «ҚТЖ» региона. 

В начале года ОПЛП Защита 
запустил еще одну информаци-
онную систему – Е-Telegram. Она 
уже успешно работает на всех 
железнодорожных предприятиях 
региона, станциях. Самый боль-
шой контингент пользователей 
системы – дежурные по станции, 
«грузовики», товарные кассиры, 
приемосдатчики, диспетчеры 
Оскеменской и Кумыстауской 
дистанций пути, Защитинской 
дистанции сигнализации и 
связи, Семейской дистанции 
электроснабжения. Все они                               

зарегистрированы в этой системе.
– ИС Е-Telegram позволяет мак-

симально быстро передавать 
оперативные сообщения-теле-
граммы, – рассказал ведущий 
инженер-технолог ОПЛП Алексей 
Кондрашев. – Помимо компью-
теров, у пользователей есть мо-
бильное приложение Е-Telegram. 
Даже находясь на выезде, вдали 
от рабочего места, они могут под-
писать или получить телеграмму, 
прочитать ее на телефоне, поручить 
кому-то задание. 

Сейчас проводится работа по 
регистрации в системе Е-Telegram 
клиентов АО «НК «ҚТЖ». Это 
грузополучатели и грузоотпра-
вители, которые смогут получать 
от приемосдатчиков телеграммы 
о прибытии груза, окончании 
грузовых операций. 

Сейчас в отделе первой линии 
поддержки Защита работают 
девять человек. Они ведут еже-

ДЛЯ  УДОБСТВА  И  СКОРОСТИ
Большую подготовительную работу к внедрению 
системы электронного документооборота (СЭД) 
Documentolog провели в отделе первой линии 
поддержки Защита филиала АО «НК «ҚТЖ» –                                 
«Дирекция автоматизации и цифровизации». 

Ольга УШАКОВА,
Усть-Каменогорск

дневный мониторинг и контроль 
за качеством предоставляемых 
услуг связи абонентам по всему 
региону. Зоны обслуживания: 
НОДГП-5, НЖС-6, ДО и сторон-
ние организации – участки от 
станции Оскемен-1 до станции 
Неверовская включительно, от 
Оскемен-1 до станции Алтай, от 
Оскемен-1 до станции Риддер, от 
Оскемен-1 до станций Сарыжал 
и Шалабай. В общем 27 станций, 
из них 23 – грузовые. 

– ОПЛП Защита технологически 
входит в систему обеспечения 
жизнедеятельности информа-
ционной инфраструктуры АО 
«НК «ҚТЖ» и функционально 
обеспечивает потребности связи, 
информационной безопасности, 
доступа к информационным 
системам, автоматизированным 
рабочим местам (АРМ), работы 
серверного и коммутационного 
оборудования. Это внедрение но-
вых систем, настройка, обучение 
пользователей, консультации, – 
объяснил Азамат Бекпаев. 

Они постоянно получают от 
коллег хорошие отклики о своей 
работе. Начальник производ-
ственно-технического отдела 
Оскеменского эксплуатационного 
вагонного депо Игорь Громов 
считает, что все сотрудники ОПЛП 
Защита, включая начальника 
отдела Азамата Бекпаева, – очень 
отзывчивые люди.

С ним согласна ведущий                       
библиотекарь технической                      
библиотеки станции Оске-
мен-1 Оксана Дьяконова. Она                           
рассказывает, что при переезде 
обратилась в ОПЛП с заявкой о 
том, что у нее на новом месте не 
работала электронная почта. В 
отделе отреагировали мгновенно 
и вскоре настроили почту. 

Фото автора

Паводок

Как сообщила ведущий инженер отдела пути Коста-
найского отделения магистральной сети Сандугаш 
Ахметова, в настоящее время работниками пути, 
специально созданными подразделениями ведутся 
необходимые профилактические, подготовительные 
мероприятия, цель которых – пропустить талую воду 
с полей, не допустив затопления путей. Так составлен 
перечень опасных мест, произведены промеры русла рек 
Иргиз, Аят, Тобол. Там, где пролегают пути на мостах 
региона очищаются пропускные трубы, подмостья, 
и эта работа продолжается по всем мостам и узким 
местам, расположенным в низинах. На сегодня уже 
полностью очищены от снега и открыты для пропуска 
воды трубы, расположенные под полотном в наиболее 
опасных местах. 

– Бесперебойная работа железной дороги в любое 
время года – главное в нашей работе, а потому к любым 
возможным природным катаклизмам мы готовимся 
загодя и со всей серьезностью. Сейчас на наиболее 
уязвимых участках дорог полным ходом ведутся такие 
подготовительные работы, как очистка и вскрытие 
водопропускных труб. Если вода со степи подойдет 
вплотную к железной дороге, то мы пропустим ее по 
этим трубам, таким образом нейтрализовав ее воздей-
ствие на пути. Помимо вскрытия труб, костанайские 
железнодорожники готовят мотопомпы для откачки 
воды. А также взяли на контроль водохранилища, с 
помощью которых можно будет осуществлять спуск 
и пропуск воды, регулировать ее уровень. Кроме это-
го, на всех наиболее опасных местах круглосуточно 
проводятся объезды, проверки, постоянный контроль, 
цель которого – отслеживание уровня таяния снега 
и последующего подъема воды, – говорит Сандугаш 
Ахметова.

Помимо этого, в Костанайском регионе также были 
сформированы семь противоразмывных поездов, 
имеющих в своем составе как крытые вагоны, так 
и открытые платформы с песком, бутовым камнем, 
рельсовыми пакетами, некондиционными шпалами, 
все то, что необходимо для экстренного ремонта путей, 
перекрытия воды в случае прорыва. Все эти и другие 
меры, как подчеркнула Сандугаш Ахметова, будут 
проводиться вплоть до окончания сезона водоборьбы.

ВОДА  НЕ  СТАНЕТ 
ПРЕПЯТСТВИЕМ

В Костанайском регионе с первых чисел 
марта на станциях и перегонах прово-
дят мероприятия по предотвращению                          
подтоплений на железнодорожных путях.

Аслан КУДАБАЕВ,
Костанай

С 1 ноября 2022 года по 1 марта 2023 
года на ПТО станций Курорт-Боровое, 
Кокшетау-1, Жана-Есиль, Пресногорь-
ковская, Тайынша железнодорожники 
активно подключились к 4-месячнику 
по профилактике изломов боковых рам 
грузовых вагонов. Некоторые из выявлен-
ных неисправностей подвижного состава 
угрожали безопасности движения поездов.  
Так, при техническом обслуживаний гру-
зового поезда № 3050 осмотрщиком-ре-
монтником вагонов пункта технического 
обслуживания станции Жана-Есиль Габитом 
Мусиным был обнаружен первый дефект. 
При проведении служебного расследования 
в вагоноремонтном предприятии ТОО «ВРД 
Бурабай» подтвердилась подповерхностная 
трещина внутреннего угла буксового про-
ема, выходящая в зону R-55. Боковая рама                                                                                                 

№ 50469, клеймо 12/2007 года, была засчи-
тана как брак и отставлена от эксплуатации.

По итогам самыми зоркими в ходе 4-месяч-
ника «Контроль боковой рамы» оказались 
осмотрщики-ремонтники вагонов Арманбек 
Залелов, Аскар Сыртаев, Денис Пятницкий 
и Габит Мусин. По всем обнаруженным 
дефектам были проведены расследования с 
составлением актов рекламации формы ВУ-41. 
– Ежегодно по всему Казахстану проводится 
4-месячник «Контроль боковой рамы». Работ-
ники Курорт-Боровского эксплуатационного 
вагонного депо принимают в мероприятии 
активное участие, как и в остальных месяч-
никах. Дефекты, выявленные в боковых 
рамах, а также в других литых деталях 
вагона, трудно найти, однако благодаря 
большому опыту и профессионализму наши 
работники всегда обнаруживают дефекты 
в труднодоступных и трудновыявляемых 
местах, обеспечивая безопасность движения 
как пассажирских, так и грузовых поездов, 

– отметил инструктор по автотормозам и 
буксовому узлу Курорт-Боровского эксплуа-
тационного вагонного депо (далее ВЧД-34) 
Амангельды Сарсенов.

Работа на железной дороге  –  это огромная 
ответственность и большой труд, где каждый 
работник вносит свою лепту и вклад. Ведь 
выполняя свое основное предназначение, 
коллектив не забывает обращать внимание 
и на другие неисправности вагонов, преду-
преждая тем самым угрозу безопасности 
движения поездов.

Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ  ДЕФЕКТОВ  НЕ  ПРОПУСКАЮТ
Восемь дефектов в боковых рамах об-
наружили осмотрщики-ремонтники 
вагонов Курорт-Боровского эксплуатаци-
онного вагонного депо (далее ВЧД-34) в 
ходе проведения 4-месячника «Контроль 
боковой рамы».

Айлин БАУРЖАН,
Астана

ОСМОТР

АВТОМАТИЗАЦИЯ
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Спорт
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Соревнования по зимней рыбалке традиционно более массо-
вые, чем по другим видам лова. Этому способствуют и погода, и 
зимнее настроение, и практически неограниченная площадь лова.

Прибыв утром на берег озера, участники в предвкушении 
азарта борьбы и вылова трофея ожидали начала соревнований.

Проведя инструктаж по мерам безопасности и соблюдению 
природоохранного законодательства, председателем Акмолин-
ского филиала ОО «Казпрофтранс» Хазисом Закириным был 
дан старт началу рыбной ловли. Участники соревнований живо 
выдвинулись на белоснежную гладь озера, ведомые азартом, 
активно буря лунки и закармливая их для привлечения под-
водных обитателей.

Во время проведения соревнований поддержать участников 
пришли члены их семей и коллеги по работе, всем участникам 
соревнований и гостям были предложены бутерброды и горячий 
чай. Но время неумолимо текло, и по сигналу об окончании 
соревнований рыболовы со своими уловами выдвинулись к 
судейскому столику для определения победителей.

Соревнования проходили по номинациям: «Самое быстрое 
бурение», «Первая рыба», «Рыбак-аксакал», «Юнга-рыбак», «Приз 
зрительских симпатий».

Победителями в номинации «Самое быстрое бурение» стал 
электромеханик СЦБ ШЧ-12 Константин Ганжа, «Первая рыба» 
– машинист инструктор НЖС-1 Серик Шариев, «Рыбак-аксакал» 
– маневровый диспетчер станции Кокшетау Оралбек Нурмаган-
бетов, «Юнга-рыбак» – ремонтник ИССО ПЧ-15 Нурсултан Мусин, 
«Приз зрительских симпатий» – водитель ТОО «Теміржолсу – 
Кокшетау» Байгабыл Ахметов. Все участники зимней рыбалки 
были награждены поощрительными призами.

Уже по сложившейся традиции после награждения главный 
инженер Акмолинского отделения магистральной сети Анатолий 
Абдрахманов поблагодарил всех за участие в соревнованиях. 

К слову, железнодорожники остались довольны приятными 
выходными на свежем воздухе в компании коллег и друзей. 

– Данные спортивные мероприятия – это воспитание корпо-
ративного и дружественного духа среди работников железной 
дороги, залог социальной стабильности, а главное – процвета-
ние всей железной дороги и профсоюза, поднятие авторитета, 
– поделился своими впечатлениями о соревнованиях начальник 
Кокшетауской дистанции сигнализации и связи Сергей Сарсекеев.

Руслан РАХМЕТОВ, Кокшетау
Фото автора

Спортивное состязание, посвящен-
ное памяти заслуженного тренера 
КазССР Батыра Куанышева, собрало 
в Уральске более 160 человек из раз-
ных регионов страны, включая пять 
чемпионов мира по самбо. 

В дивизионе М-6 (60-64 лет) в 
весовой категории 79 килограм-
мов не было равных инструктору 
по спорту Акмолинского филиала 
ОО «Казпрофтранс» Болатбеку Ка-
жаеву. Железнодорожник завоевал 
«золото» и  поднялся на верхнюю 
ступень пьедестала почета. К слову, 
в прошлом году он стал бронзовым 
призером турнира в Уральске в 
возрастной категории 55-59 лет.

– Поучаствовать в турнире такого 
уровня и стать его призером для 
меня большая честь, а стать лучшим 
в своей категории – еще большая 
радость.  Уральская  школа самбо 
является одной из передовых  в 
Казахстане, а состав участников 
был по-настоящему сильным и 
звездным – пять чемпионов мира 
и призеры соревнований разного 
уровня. Поэтому мои эмоции слож-

но передать словами, – поделился 
чемпион Болатбек Кажаев.

Нужно отметить, что он и сам 
является постоянным участником, 
призером и победителем областных, 
республиканских и международных 
турниров. Идейным вдохновителем 
для своих коллег-железнодорожников. 

– Спортом увлекаюсь со школьных 
лет –  самбо, қазақ күресі и дзюдо. По 
прошествии лет могу с уверенностью 
сказать, что спорт не только укрепляет 
здоровье, но и формирует характер, 
позволяет долгие годы оставаться 
активным и добиваться поставлен-
ных целей, – поделился чемпион РК 
среди ветеранов.

Еще одним примером постоянной 
работы над собой и воли к победе стал 
машинист электровоза Астанинского 
локомотивного ремонтного депо 
ТОО «Қамқор Локомотив» Асылхан 
Какимов. На турнире в Уральске он 
завоевал «серебро» в возрастной 
категории 55-59 лет в весовой кате-
гории 71 килограмм. 

Любовь РОВБА
Фото автора

Спорттық шараға Ақтөбе станциясынан 
бөлек Қандыағаш және Шалқар станция-
сының түрлі мекемелерінен жалпы саны 
55 қызметкер қатысты. Олардың бәрі де 
салауатты өмір салтын ұстанып, спортты 
серік етіп жүрген теміржолшылар. Дей   
тұрғанмен, ұлттық ойындардан алғаш рет 
бақ сынап жатқандар да кездесті. Футбол 
мен волейболдың шебер ойыншылары 
асық атудың әліппесін үйреніп, шахмат-

Сегіз команда бақ сынасқан бәсеке  ә дегеннен кө-
теріңкі көңіл-күймен қызықты және тартысты бастал-
ды. Ақтық сынға шыққан Маңғыстау магистральдық 
желі бөлімшесінің құрама командасы мен Бейнеу жол 
дистанциясының командасы өте тамаша ойын өрнегін 
көрсетіп, бөлімше жігіттері басым түсіп, бірінші орынды 
иемденді. Жолшылар екінші, ал Бейнеу станциясының 
командасы үшінші орынға табан тіреді. Жеңімпаздар 
кубок, дипломдармен марапатталды. Иса Құрбанбаев 
«Үздік ойыншы» атанса, Рахметулла Башпалаев «Үздік 
қақпашы» номинациясына ие болды. 

Жағымды жаңалық, Бейнеу станциясынан спорт-
тық жаттығу залын ашу қолға алынып жатыр екен. 
Ол үшін Бейнеу айналым депосының демалыс үйі 
ғимаратынан орын дайындалуда, керекті спорттық 
жабдықтың  біразы Маңғыстау станциясынан жет-
кізілген. Жуырда Бейнеу торабы бойынша спорт 
нұсқаушысы болып жұмысқа қабылданған Бегзад 
Нұрәлиев осы жұмыстармен айналысуда. Айтпақшы, 
кешегі өткен жарыс оның алғашқы ұйымдастырған 
жұмысы көрінеді.   

Айсұлтан АРМАН, Маңғыстау
Суретті түсірген автор

Жамбыл теміржолшылар кәсіп-                     
одағының бекіткен календарлық 
жоспарына сәйкес ұйымдастырылған 
спорттық шараға 6 команда қатысты. 
Осы команданың бәрінен шеберлігі 
артық шығып, айқын басымдылықпен 
бірінші орынға шыққан Шу локомотив 
пайдалану депосының машинистері 
бұрыннан-ақ бәйгенің алдын бермейтін 
мықты ойыншылар болатын. Сондықтан 
олардың жеңісі бірауыздан мойындалып, 

жанкүйерлер қуана қол соғып, қошемет 
білдірді. Сондай-ақ Шу белгі беру және 
байланыс дистанциясы екінші орынға 
шықса, Әскерилендірілген теміржол 
күзетінің жігіттері үшінші орыннан 
көрінді. Жеңімпаз командалар мен 
үздік ойыншылар кәсіподақ тарапынан 
дайындалған бағалы сыйлықтармен 
марапатталды. 

Ерман ӘБДИЕВ, Шу
Суретті түсірген автор

Биылғы мереке Атырау өлкесінде бұқаралық сипат 
алып, кең көлемде  атап өтілді. Атырау әуежайы мен 
теміржол вокзалында, қоғамдық көліктерде халықтың 
көңілін көтеру мақсатында домбыра-сырнаймен ән 
айтылып, жолаушыларға шұбат пен бауырсақ ұсыныл-
ды. Орталық алаңда «Амал келді – жыл келді!» атты 
мәдени-көпшілік шара өтті. 

Барлық теміржол мекемелерінде де көрісу мерекесі 
аталып өтті. Атырау жүк тасымалы және магистральдық 
желі бөлімшесі кәсіподақ комитетімен бірлесе көрісу 
салтын ұйымдастырды. Жұмыс аптасы басталар алдын 
таңғы сағат 8-де мекемелерде ақ дастархан жайылып, 
қымыз бен шұбат, бадана бауырсақ, сүзбе мен жент, т.б. 
ұлттық ас қойылып, қызметкерлер, жан-жақтан желі 
бойынан келген теміржолшылар ауыз тиіп, бір-бірімен 
көрісіп, мәре-сәре болысты. Үлкендер жағы «Көрісу салты 
құтты болсын, жыл басымен!», «Жылдан жылға аман 
жетейік!» деп баталарын берді. Мұндай мереке Аққыстау, 
Дина Нұрпейісова, Атырау, т.б. станцияларда да өтті.    

Қосұйым МҰҚАШЕВ, Атырау
Суретті түсірген автор

Алдымен жастар жағы жасы үлкен-
дерге көрісе барып, амандық-саулық 
сұрасты. Көрісудің соңы ұлттық 
үлгідегі  көріністер мен ойындарға 
ұласты. Дастарханға ұлттық тағамдар 
қойылып, ежелгі қазақ қоғамының 
көрінісі қалыптасты.

Маңғыстау қосалқы бөлімінде 
жаңа отау тігіліп, шаңырақ көтерілді. 
Жас жұбайлардың алғашқы Амал 
мейрамында қыз беріп, қыз алған 
құдалар жағы төс қағыстырып, бір 
дастархан басында бас қосты. Ата 
салтына сай арадағы ынтымақты 
нығайтатын дәстүріміз теміржол-
шылар ауылында көрініс тауып 

жатты...  Жас келіннің көрісе келген 
төркінін лайықты сый-құрметпен 
шашу шашып күтіп алған құдалар 
қазақы салт-дәстүрмен оларға ша-
пан жауып, ат мінгізіп, боталы түйе 
жетелетті.  

Амал күнін теміржолшылар осы-
лай жоғары деңгейде атап өтті. Әр 
жақсылықтан жұғысты болсын деп 
ырымдайтын көпшілік бұл сценарий-
дегі жас жұбайлар өмірі сол рөлдерді 
сомдаған теміржолшы жігіт пен қыз 
– Шалқар Әзірбайұлы мен Балжан 
Дүйсенбаеваға жұғысты болсын деп 
тілек айтты. Ал ынтымағы жарасқан 
құдалар рөлін сомдаған Маңғыстау 

АМАЛ  КЕЛДІ,  ЖЫЛ  КЕЛДІ....
Еліміздің батыс өңіріндегі жұрт Наурыз тойының 
бастауы – Амал мерекесін қарсы алды. Қазақи қаймағы 
бұзылмаған Маңғыстау халқы оны жылдағыдай ерек-
ше атап өтіп, түбек теміржолшыларының ауылында 
бұл күні ұлан-асыр той болды.   

КЕЛ,  КӨРІСЕЙІК!   
Көрісу – Батыс өңірде кең таралған 
дәстүр. 14 наурызда жаңа ай туды, 
көктем келді деп есептеледі. Халық 
қыстан аман-есен шыққанына қуанып, 
бір-бірімен қол алысып, төс қағыстыра 
көрісіп амандасады. 

ПОЙМАЛИ  УДАЧУ
В Кокшетау на городском озере Копа были 
организованы и проведены соревнования 
по зимней рыбалке «Особенности желез-
нодорожной рыбалки-2» среди работников 
железнодорожных предприятий станции Кок-
шетау. В соревнованиях приняли участие 20 
работников НОД ГП-1, НЖС-1, ПЧ-15, ШЧ-12, 
ЭЧ-6, ТОО «Теміржолсу – Кокшетау». 

«ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО» РК – НАШИ!

60-летний спортсмен-же-
лезнодорожник из Атба-
сара Болатбек Кажаев 
завоевал «золото» Рес- 
публиканского турнира 
по самбо среди ветера-
нов. А его коллега из 
Астаны Асылхан Каки-
мов стал вторым.  

С 2009 года Абай Бейсенбе-
ков трудится в Алматинской 
дистанции сигнализации и 
связи, прошел все ступени 
роста, начиная с электро-
монтера СЦБ до старшего 
диспетчера связи ШЧ-33 и 
преподавателя спецдисциплин 
АТЭКПС.  С 2020 года работает 
председателем профсоюзного 
комитета дистанции. 

Абай Бауыржанович родился 
в селе Бакалы Саркандского 
района Алматинской области, 
окончил Казахскую академию 
транспорта и коммуникаций 
им. М. Тынышпаева и всегда 
занимался общественной 
работой.  По роду своей  дея- 
тельности участвовал при 
строительстве вторых путей 
Алматы – Шу на монтажных 
работах по подключению 
диспетчерского контроля 

системы «Неман», при 
пусконаладочных рабо-
тах при организации 
Юго-Восточного центра 
управления РЦУП-2 Алматы. 

– Позитивный микроклимат 
– один из важных компонентов 
деятельности любого коллек-
тива – возможен только при 
наличии высокой степени 
социальной защищенности 
работников, – говорит он.

Сегодня львиную долю 
своего рабочего времени 
Абай Бейсенбеков проводит 
на линейных подразделе-
ниях, принимает участие в 
спорных вопросах и всегда 
отстаивает интересы и права 
трудящихся. Он строит от-
ношения с администрацией 
на сугубо доверительной 
платформе, при этом имеет 
свое собственное мнение. 

ШАҒЫН  ФУТБОЛ 
САЙЫСЫ

Бейнеулік теміржолшылар көктемді 
түрлі спорттық  шаралармен  баста-
ды. Өткен апта Амал мерекесіне орай 
шағын футболдан жарыс өтті.    

МАШИНИСТЕР  ЖАРАДЫ
Тоғыз жолдың торабындағы 
Шу станциясында орна-
ласқан теміржол мекемелері 
арасында волейболдан өт-
кен жарыста машинистер 
командасы жеңіске жетті.

ҰЛТТЫҚ  ОЙЫНДАРДЫ  ЖАҢҒЫРТТЫ   
Көрісу күні құрметіне Ақтөбе 
станциясының теміржолшыла-
ры ұлттық спортты жаңғыртып, 
асық ату мен тоғызқұмалақтан 
жарыс өткізді.

шылар тоғызқұмалақтан бақ сынап, жалпы 
сайыс қызық әрі танымдық тұрғыда өтті.

«Басты мақсат – теміржолшылар ара-
сында салауатты өмір салтын насихат-
тап, байланысты нығайту әрі ұлттық 
құндылықтарды дәріптеу. Жүлделі орын 
алғандар кәсіподақ демеушілігімен 
түрлі марапаттарға ие болды», – дейді 
бөлімшенің спорт нұсқаушысы Нұргүл 
Батырхан.

Командалық жарыста бірінші орын 
Шалқар командасына, екінші орын 
Қандыағаш теміржолшыларына, ал 
үшінші орын Ақтөбе магистральдық желі 
бөлімшесінің қызметкерлеріне бұйырды.    

Ардақ ЕРУБАЕВА, Ақтөбе

қосалқы бөлімі теміржолшылар 
кәсіби одағының төрағасы Әзір-
бай Тұрмағанбетов пен қауіпсіздік 
бөлімі басшысы Аманқос Құсайынов, 
құдағилар бейнесіндегі Ақкүміс Шәу-
дірбаева мен Маржан Аязбаевалар 
өнеріне көпшілік қуана қол соқты. 
Ал Маңғыстау қосалқы бөлімінің 
бастығы Нәжімеден Ғұбашов бас 

құда ретінде жастарға бата берді. 
Бұл – түбек теміржолындағы                   

Наурыз мерекесінің бастауы. Алдағы 
апта бойы  Маңғыстау мен Бейнеу 
арасындағы теміржол мекемелерінде 
түрлі іс-шаралар ұйымдастырылуы 
жоспарланған.    

Шахида ЖҰМАН, Маңғыстау
Суретті түсірген автор 

ПРОФСОЮЗНЫЙ  ЛИДЕР
Если человек доброжелательно отно-
сится к людям, способен к сопережива-
нию и помощи, то люди, безусловно, 
будут тянуться к нему. Это напрямую 
относится к председателю профсо-
юзного комитета Алматинской дис-
танции сигнализации и связи Абаю 
Бейсенбекову. 

Только в прошлом году за 
благотворительной помощью 
обратились 30 работников, 
вознаграждены юбиляры, 
девять человек торжественно 
проводили на заслуженный 
отдых. Работники дистан-
ции постоянно участвуют в 
спортивных соревнованиях 
по мини-футболу, шахматам, 
настольному теннису, занимая 
призовые места. 

Глядя на Абая Бауыржанови-
ча, видно, что он всегда горит 
новыми идеями, вдохновляя 
и эмоционально поддержи-
вая членов профсоюзного 
движения. 

Елена КОЛДАСБАЕВА, 
Алматы

Фото автора 


