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ДӘЙЕКСӨЗ

Дмитрий АБДУЛЛАЕВ,
«KTZ EXPRESS» АҚ БАС ДИРЕКТОРЫ:

КОМПАНИЯ
БҮГІНДЕ КЛИЕНТТЕРГЕ ЕҢ
БІР ҚОЛАЙЛЫ ТАРИФТІК ЖАҒДАЙ
ЖАСАП ОТЫР.
ҚАЗАҚСТАН
АРҚЫЛЫ
ӨТЕТІН БАРЛЫҚ
БАҒДАРЛАР
БОЙЫНША
ЖҮКТЕРДІҢ
САҚТАЛУЫ МЕН
ЖЫЛДАМДЫҒЫ
ЖӨНІНЕН БҮКІЛ
ПАРАМЕТРЛЕР
ОРЫНДАЛУДА

АҚПАРАТ

ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗІЛДІ
Шығыстағы Семей ЖТ
бөлімшесі бойынша пойыздар
қозғалысына бірқатар өзгертулер
енгізілді. Ол туралы жуырда ҚР
Премьер-министрі орынбасары,
COVID-19 таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық
комиссияның төрағасы Ералы
Тоғжановтың аймаққа жасаған
жұмыс сапары барысында
нақтыланды.
Басты себеп – өңірдегі
эпидемиологиялық ахуалдың
тұрақсыздығы болып отыр. Қараша
айының 2-ші жұлдызынан бастап
күшіне енетін шектеулер барысында
Нұр-Сұлтан-Защита маршруттары
бойынша теміржол қатынасын аптасына 3-тен 1-ге дейін, Алматы-Защита маршруттары бойынша аптасына
7-ден 3-ке дейін қысқарту шарасы
қабылданды.
Сонымен қатар, тағы бір басты
жаңалық жолаушылардың Шығыс
Қазақстан облысынан әуе және темір
жол көлігімен шығуы үшін COVID-19
теріс нәтижесі бар ПТР тестілеуінен
өткендігі туралы анықтаманың
болуы міндеттелді. Яғни, сапарға
шығушы азаматтар теміржол
вокзалы қызметкерлеріне берілген
күнінен бастап 3 тәуліктен аспайтын
арнайы құжатты көрсетуі міндетті.
Шектеу шаралары аясында
Шығыстағы барлық теміржол
вокзалдарына күтіп алушылар мен
шығарып салушылардың кіруіне
тыйым салынады. Яғни, әр азамат
тек қолында жол жүру билеті болған
жағдайда ғана өткізіледі.
Сондай-ақ, теміржол вокзалдары адамдар көп жиналатын
орындар ретінде мониторингтік
топтардың ерекше назарына алынып, ол нысандардағы карантин режимін сақтау жөніндегі жұмыстар
күшейтілмек.
Бұл шаралардың сыртында
транзитпен өтетін жылжымалы құрамдарының облыс ішінде тоқтауына тыйым салу да
көзделді. Тағы бір ерекшелік,
қызметкерлердің кемінде 80%-ын
қашықтағы жұмыс форматына
ауыстыруды қамтамасыз ету; офлайн
форматта жиналыстарды өткізуге
тыйым салу да қарастырылды.
Айта кетсек, соңғы тәуліктерде
облыстағы эпидемиологиялық ахуал күрт өзгеріп, аймақ қауіптіліктің
«сары деңгейіне» өткен болатын.
Ал, аталмыш шаралардың барлығы
Қазақстан Республикасы Үкіметінің
тұрақты бақылауында болмақ.
Қуаныш ҚОЖАЕВ, Семей
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СҮЙІНШІ-ХАБАР

СОТРУДНИЧЕСТВО

ТҮРКСІБ АТАУЫНА ИЕ БОЛДЫ
ҚР Үкіметінің «Теміржол
вокзалы кешенін және кейбір
теміржол станцияларын қайта
атау және кейбір теміржол
станциялары атауларының
транскрипциясын өзгерту
туралы» ағымдағы жылдың
23 қазанында қабылданған
Қаулысына орай Жамбыл облысындағы Луговой
станциясы Түрксіб деген
атауға ие болды.
Бұл биылғы жылы аталып отырған атақты
Түрксібтің – Түркістан-Сібір теміржол
магистралінің 90 жылдығына орай күллі теміржолшылар қауымын бір серпілтіп тастаған
тамаша тарту болғаны анық. Әсіресе осы істің
басы-қасында жүрген ардагерлерді бір қуантып
тастады.
– Бұл – тарихи шешім. Түрксіб темір жолы
оңтүстіктен дәл осы Луговойдан, 1927 жылы
21 қарашада салынып басталған. Қазақстанды
Сібірмен жалғаған теміржолды біздің аталарымыз жалаң қолмен салып шыққан. Осы
ұлы құрылыстың тоқсан жылдығына орай
бір топ теміржолшы ардагер осыдан бір-екі
жыл бұрын мәселе көтеріп, жоғарыға ұсыныс
хат жолдаған едік. Бұл – мыңдаған түрксіб
құрылысшыларының сол жанкешті еңбегіне
арналған құрмет болмақ, – дейді «ҚТЖ» ҰК»
АҚ Консультативтік кеңес мүшесі, ардагер теміржолшы Қалтай Сәмбетов.
1930 жылы 31 желтоқсанда пайдалануға
берілген Түрксіб темір жолы тек Қазақстан
үшін ғана емес, Орта Азияның барлық
республикаларының экономикасына табысты

жұмыс істеп, оларды Қытайдан бастап Ресей,
Таяу Шығыс елдері арқылы және Еуропаға дейін
жалғаған, бүгінгі таңда да маңызын жойған
жоқ, кешегі Ұлы Жібек жолының жаңғырған
жобасы болып отыр.
– Биыл Түрксіб темір жолы құрылысының
аяқталғанына – 90 жыл. Қазір жастар Түрксіб
деген сөзді ұмытып бара жатыр. Бұл темір жол
құрылысының Қазақстан ғана емес, бүкіл Одақ
үшін маңызы зор болды. Сол кезде Мәскеудегі
«Правда» газеті айғайлатып мақала жазған.
Мұны салу оңай болған жоқ, адамдардың
қанымен, жанымен салынған ұлы құрылыс.
Сондықтан Луговой бекетінің Түрксіб деп аталуы өте құптарлық іс болды, – дейді осы іске
бастамашы болған тағы бір теміржол
саласының ардагері Әби Сарқыншақов.
Айта кетейік, Үкімет қаулысымен барлығы
12 станцияның атауы өзгерді. Атап айтсақ,
Астана-Нұрлы жол – Нұр-Сұлтан-Нұрлы жол,
ОП-39 Өндіріс деп өзгертілді. Сонымен қатар,
Қарағанды ЖТ бөлімшесі бойынша Весна –
Ақжолтай, Промежуточная Мыңбала аталмақ.
Ақтөбе бөлімшесіндегі Компала Көкала болып

ауысты. Солтүстік Қазақстан ЖТ бөлімшесіндегі
Новоишимская – Жаңаесіл 2, Володарское
Саумалкөл станциясы болып жаңартылды.
Жаңа атауға ие болған тағы 4 станция Семей
ЖТ бөлімшесінің құрамында. Ендігі аралықта
Шығыстағы Серебрянка станциясы – Күмістау,
Селезновка – Көкжиек, Огневка – Таусамалы,
ал Зыряновск Алтай деген жергілікті жерге сай
әдемі атаулармен аталынатын болды.
– Бұл станция атауларының барлығы тарихи мағынаға ие. Яғни, жарасымды әрі өте
әділ шешім болды. Олардың ауысуын ұзақ
күттік. Әлі де жаңартатын, ел тәуелсіздігінің
30 жылдығына орай қайта қарастыратын жол
айрықтары бар, – дейді семейлік ардагер
теміржолшы, өлкетанушы Жазид Машраб.
Деректерге сүйенсек, соңғы рет еліміздегі
станциялар атаулары 2016 жылы өзгертілген
болатын. Ол кезде Үкімет қарауына жіберілген
92 станция атауының 90-ы ұсынысқа сай
қазақшаланған еді.
Жігер ӘШІМ, Алматы
Қуан ЕРТІС, Семей

АКТУАЛЬНО

ПО НОВОМУ ГРАФИКУ
АО «Пассажирские перевозки» изменило график движения поездов в Восточно-Казахстанской области.

Любовь РОВБА
Превентивные меры приняты в соответствии
с решением Межведомственной комиссии РК
по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК и письма Министерства индустрии и
инфраструктурного развития в целях предотвращения распространения коронавируса.

Так, со 2 ноября временно запрещена посадка/высадка пассажиров для поезда №31/32
сообщением Павлодар – Алматы-2 на станциях
Дегелен, Семей, Жана-Семей, Шар, ЖангизТобе, Жарма, Ушбийк, Аягоз, Актогай. Соответственно, запрещена продажа билетов на
указанные станции этого маршрута.
С того же дня временно сокращается периодичность курсирования пассажирского поезда

№351/352 Алматы-2 – Оскемен-1 с ежедневного
на через день. Поезд будет отправляться из Алматы по четным числам, а прибывать на станцию
Оскемен-1 по нечетным. В обратном направлении состав отправляется по четным числам и
прибывает на станцию Алматы-2 по нечетным.
Кроме того, с ежедневного на один раз в неделю временно сокращается периодичность
курсирования скорого поезда №68/67 НурСултан-Нурлы жол – Оскемен-1.
В пресс-службе национального перевозчика
подчеркнули, что для пассажиров, отправляющихся в путь со всех станций Восточно-Казахстанской области, обязательно наличие справки
о прохождении ПЦР-тестирования на Covid-19 с
отрицательным результатом, с момента выдачи
которой прошло не более 3 суток. При отсутствии справки их не допустят к посадке в вагон.
Пассажиры, которые ранее приобрели билеты на отмененные поезда и стоянки, а также
недопущенные к посадке в вагон, могут произвести возврат денежных средств в полном
объеме без удержаний.
Напомним, согласно Правилам перевозок
пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и
почтовых отправлений, вернуть билет можно
не позднее одного часа с момента отправления поезда со станции, указанной в билете.
Возврат платежей производится наличным и
безналичным расчетом.
Всю справочную информацию по графику
движения пассажирских поездов можно узнать по номеру справочной службы 105.
В АО «Пассажирские перевозки» призвали
пассажиров с пониманием отнестись к принимаемым мерам и соблюдать санитарно-эпидемиологические требования в период пандемии.
Фото Александра ЖАБЧУКА

ЦИФРЛАНДЫРУ

САНДЫҚ ЖҮЙЕ ЖҰМЫСТЫ ЖЕҢІЛДЕТУДЕ
Теміржолда сандық технологияларға көшу қарқыны белсенді жүріп жатыр. «ҚТЖ» ҰК» АҚ
әзірлеген және бұл күнде жүзеге асырылып жатқан «Цифрлық темір жол» ұзақмерзімді кешенді
бағдарламасы компанияның әртүрлі аспектілерін, соның ішінде жүк тасымалын да қамтуда.
Сұлугүл БАКЕСОВА
Бүгінгі таңда барлық қазақстандық жүк станциялары ақпараттық автоматтандырылған
жүйелермен жабдықталған. Тасымалдың
қауіпсіздігін арттыру, логистиканы жақсарту,
уақытты және жүк жөнелтушілердің
шығындарын оңтайландыру мақсатында 30ға жуық инновациялық шешімдер егізілген.
– Теміржолдың болашағы ақпараттық
технологияларға байланысты. Цифрлық
трансформацияның мақсаты – бизнес-процестер мен еңбек өнімділігін арттыру, себебі,
қызметкерлердің маңызды операциялары автоматтандырылуда, ақпаратпен және тасымалдау
құжаттарымен жұмыс істеу шапшаң әрі оңай
бола бастады, – дейді «ҚТЖ-Жүк тасымалы»
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ЖШС бас директоры Қайрат Сәуірбаев.
Республикаішілік қатынастағы жүк тасымалы саласында Келісімшарт және коммерциялық
жұмыстарды автоматтандырылған басқару жүйесі
(ККЖ АБЖ) негізінде тасымалдау құжаттарын
рәсімдейтін қағазсыз технология енгізілген
болатын. Бұл жоба тасымалдау құжаттарын
қағазда рәсімдеуді толығымен жоя отырып, оны
сандық жүйе кеңістігіне алмастырды. Бүгінде
электрондық тасымалдау құжаттарын толтыру
және ресімдеудің ортатәуліктік пайызы 94%
құрауда, бұл дегеніміз қауіпті жүктер тасымалын
қоспағанда, тасымалдау құжаттарының жалпы
санынан 10 мыңнан астам келісімшартты құрап
отыр. Осы ретте, Digital Samruk-2019 конференциясы барысында «Республикаішілік қатынаста
ККЖ АБЖ-да тасымалдау құжаттарын рәсімдеуде

қағазсыз технологияны енгізу» жобасы үздік
жобалардың бірі болып танылғанын айта кеткен жөн. Келісімшарт және коммерциялық
жұмыстарды автоматтандырылған басқару
жүйесі (ККЖ АБЖ) ТМД кеңістігінде бірегей деп
танылып отыр, оған балама жоқ. Бұл жүйе адам
факторын қатыстырмайды, бюрократиялық
процедураларға да жол бермейді. Оның
басты мақсаты – теміржолдың жүк тасымалына электронды тасымалдау құжаттарын дайындау және рәсімдеу. Яғни ККЖ АБЖ құралы
арқылы жүк жөнелтуші тасымалға өтінім береді, өз кеңсесінен шықпай-ақ, онлайн режимде электрондық құжаттарды рәсімдейді. Ал бұл
оның шығыны мен құжатты рәсімдеуге кететін
уақытты анағұрлым үнемдейді.
Жалғасы 2 бетте

ОНЛАЙН-ПЕРЕГОВОРЫ
Еркебулан Сапиев, являющийся дипломатическим представителем Республики Казахстан в
Туркменистане, провел переговоры в формате «онлайн» с руководителем государственного агентства
«Туркмендемиреллары» («Железные дороги Туркменистана») Азатом Атамурадовым.
Стороны обсудили вопросы перевозок грузов с помощью железнодорожных маршрутов. Об этом рассказали в пресс-отделе посольства в
соцсети Инстаграм.
Особое внимание во время разговоров было уделено потенциалу
расширения сотрудничества в области железнодорожных перевозок.
Государственные служащие высоко
оценили транзитно-транспортные
возможности стран Центральной
Азии. Кроме того, собеседники коснулись вопроса развития контейнерных перевозок, а также выхода
к государствам Персидского залива.
Как отметил Еркебулан Сапиев, за
первые восемь месяцев текущего года
объем грузоперевозок по территории
обеих республик вырос на 11,9 тысячи
тонн в сравнении с таким же периодом прошлого года. Соответствующий
показатель достиг 847,5 тысячи тонн.
Ранее, в середине октября, казахстанские и туркменистанские железнодорожники в режиме видеоконференцсвязи рассмотрели активизацию
транзитных коридоров.
Жаныбек КЕНЕС

ПЕРЕВОЗКИ
БОЛЬШЕ 4000 ПОЕЗДОВ
АО «KTZ Express» создает все условия для сохранения стабильного роста на маршрутах через
Казахстан. Число поездов Китай
– Европа, прошедших через Алашанькоу с начала 2020 года, достигло 4007. Это на 43,16% больше, чем за аналогичный период
прошлого года.
4000-й за этот год поезд Китай –
Европа, загруженный автозапчастями, IT-продукцией, одеждой и
товарами первой необходимости,
выехал со станции Алашанькоу в
направлении Польши 27 октября.
Впервые с 2011 года за неполные
десять месяцев количество поездов
Китай – Европа, прошедших через
Алашанькоу, превысило 4 000.
Объем грузовых перевозок на
маршруте превысил 2,874 миллиона тонн. Доля загруженных поездов
Европа – Китай, прошедших через
Алашанькоу, достигла 95,8% (в 2014
году – 9,1%).
Алуа ТЛЕУБАЕВА

МЕНЕДЖМЕНТ
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ
КАЧЕСТВА
В ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» принята обновленная Политика в области качества, охраны
здоровья и безопасности труда.
Новая версия политики принята
в целях обеспечения соответствия
интегрированной системы менедж-мента требованиям международных стандартов ISO 9001-2015
«Системы менеджмента качества. Требования», ISO 45001-2018
«Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности
труда. Требования и руководство по
их применению», ISO 14001-2015
«Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по
применению» и ISO 50001-2011 «Системы энергоменеджмента. Требования и руководство по применению».
Это третья по счету редакция документа, призванная повысить уровень эффективности и качества обслуживания клиентов, безопасности
движения поездов и производственной безопасности, достичь условия
нулевого травматизма, соблюдать
сроки доставки грузов и перевозки
пассажиров и т. д.
Стоит отметить, что в ТОО «КТЖ
– Грузовые перевозки» внедрены,
сертифицированы и успешно функционируют система менеджмента
качества, система экологического
менеджмента, энергоменеджмента, а также система менеджмента
охраны здоровья и обеспечения
безопасности труда.
Мировой опыт показывает, что
внедрение системы менеджмента
качества позволяет улучшить атмосферу на производстве, производительность труда и качество оказываемых услуг.
Кирилл МАКСИМОВ
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САНДЫҚ ЖҮЙЕ ЖҰМЫСТЫ ЖЕҢІЛДЕТУДЕ

Маңғыстаудың теміржол
вокзалдарында мүмкіндігі
шектеулі жолаушыларға мүмкіндіктер молаюда. Енді зағип жандар вокзалдағы қажетті
қызметтерге біреудің
көмегінсіз-ақ қол жеткізе
алады.
Олар вокзал ғимаратының
ішінде еш қиындықсыз
жүріп тұрып, ненің қайда
орналасқанын өзгеден
сұрамай-ақ өздері оқып алуына болады. Вокзал
ғимаратының кіреберісіне арнайы мнемосхема
құрылғысы қойылды. Әзірге мұндай жаңа дүние жолаушылары көп Маңғыстау және Бейнеу вокзалдарына орнатылды. Аталған ақпараттар тақтасы адам
ұстап, еркін оқуына болатындай қолжетімді биіктікте
тұр. Онда көз жанарынан айрылған азаматтар оқуға
болатын таңбалы жазумен жазылған барлық қажетті
мағлұмат бар. Ақпараттар қазақ және орыс тілінде
кәдімгі және зағиптарға арналған жазумен көрсетілген.
Ішінде ғимараттың толық схемасы мен ондағы жүріп
тұратын әрбір бұрыш, қызмет алуға болатын әр нүктенің
орналасқан орны бейнеленген. Бір сөзбен айтқанда,
вокзалдың картасы сол тақтайшада.
− Әлемдік стандартқа сай мнемосхеманы жақында
ғана іске қостық. Сонымен қатар бұрыннан бері вокзалға
кіреберісте оң жағында қызметкерлерді шақыру батырмасы жұмыс істейтін. Ол батырманың да жазуы зағиптарға
қолжетімді болды. Одан бөлек біраз уақыт бұрын кемтар
кісілерге арналған касса жұмыс бастаған еді. Яғни, арбамен жүретіндердің қолы жетуі үшін әдеттегі кассаның
төменгі жағынан тағы бір терезе ашылды. Ондай азаматтар сол жерден қызмет ала алады, – дейді Маңғыстау
теміржол вокзалының бастығы Айгүл Әмірова.
Маңғыстау вокзалында мүмкіндігі шектеулі жандарға
қоларбамен қызмет көрсету жолға қойылған. Аталған
санаттағы көмекті керек етушілерге арналған төрт
қоларба бар. Дегенмен, оны айына небәрі екі-үш адам
пайдаланбаса, көп сұраныс бола бермейтін көрінеді.
Айсұлтан АРМАН, Маңғыстау
Суретті түсірген автор

(Соңы. Басы 1 бетте)
«ҚТЖ-Жүк тасымалы» ЖШС жүкті Қазақстанның
барлық аумағы бойынша және бес көрші ел – Ресеймен, Қытаймен, Өзбекстанмен, Қырғызстанмен,
Түркіменстанмен шектесетін 16 халықаралық түйіспе
пункті арқылы тасымалдайды.
«ҚТЖ» ҰК» АҚ кедендік әкімшілік процедураларын жеңілдету үшін кеден органдарына Достық,
Алтынкөл, Сарыағаш, Ақтау порты, Құрық порты,
Болашақ, Қарақалпақстан халықаралық түйіспе
пункттері арқылы ЕАЭО аумағына теміржол көлігімен
алып бара жатқан тауарлары туралы алдын ала хабардар етеді. Осы мақсатта ККЖ АБЖ алдын ала
ақпарат беру, алдын ала берілетін ақпаратты транзитті декларацияның электрондық көшірмесі ретінде
пайдалану, сондай-ақ, алып келе жатқан халықаралық
тасымалдың шетелдік көлік құралдарын декларациялау үшін кедендік органдардың ақпараттық жүйесімен
интеграцияланған. Мұнда да қағазсыз жүк тасымалына кезең-кезеңмен көшу басталғанын көреміз. Қазіргі
кезде «ҚТЖ» ҰК» АҚ мен «Кыргызтемиржолу» ҰК» МК,
«Әзербайжан темір жолы» ЖАҚ, Қытай темір жолдары
арасында деректермен электрондық алмасу туралы
келісімге қол қойылған. Нақты деректерге жүгінсек,
онда өткен жылдың қорытындысы бойынша Қытай
темір жолдарынан 95 мыңнан астам электронды
құжат алынып, 34 мыңнан астамы жіберілгенін. Ал
Әзербайжан темір жолдарынан 12,8 мыңнан астам

құжат алынса, 2 мыңға жуық дерек жіберілген.
Қырғыз темір жолынан 16 мыңнан астам құжат
алынып, 56 мыңнан астам электронды құжат
жіберілген. Осы жылдың шілдесінен бастап тасымалдау құжаттарын қағазсыз технология бойынша рәсімдеу ресейлік темір жолдарға қарасты
станцияларға бағытталған экспорттық қатынаста
да жүзеге асырыла бастады. Осылайша, қағазсыз
технология бойынша жүк тасымалына келісімшарттар 1 000-нан астам клиенттермен жасалды.

БҮГІНГІ ТАҢДА ТЕМІРЖОЛДА
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ТАСЫМАЛДАУ
ҚҰЖАТТАРЫН ТОЛТЫРУ ЖӘНЕ
РЕСІМДЕУДІҢ ОРТАТӘУЛІКТІК
ПАЙЫЗЫ 94% ҚҰРАЙДЫ.
Диспетчерлік аппараттың ескі тәсілдегі жұмыстарын автоматтандыру мақсатында Орындалған
қозғалыстың кестесін жүргізу және талдаудың
автоматтандырылған жүйесі енгізілді. Бұл жүйе
кестені қолмен жасаудан пойыздар жұмысын
басқарудың қағазсыз технологиясына көшуге
мүмкіндік беріп, пойыздық диспетчерлер мен
басқа да оперативті қызметкерлердің жұмыстарын

СТАНЦИЯ ТЫНЫСЫ

КӘСІБІ – НӘСІБІ

МЕГАПОЛИСТІҢ ҚАҚПАСЫ ІСПЕТТІ
Шымкенттің іргесіндегі Манкент станциясы мегаполис атанған үлкен
қалаға кіреберіс қақпа сынды. Сондықтан мұнда халық өте тығыз
орналасқан. Мұндай жерде, әрине, қауіп-қатер де аз болмайтыны түсінікті.

ПОЙЫЗ БАҒЫТТАРЫ
ҚЫСҚАРДЫ
Ел аумағында коронавирус инфекциясының таралуын болдырмау жөніндегі ведомствоаралық
комиссияның шешіміне сәйкес Шығыс Қазақстан
облысындағы бірқатар бағыттағы жолаушылар
пойызының бағдарлары қысқартылды.
Бұл туралы «Жолаушылар тасымалы» АҚ баспасөз
қызметі мәлімдеп, жолаушылар пойыздарының
қозғалыс кестесіне бірқатар өзгерістер енгізілгенін
хабарлады. Атап айтқанда, қарашаның 2-нен бастап «Павлодар-Алматы-2» бағытындағы пойыздың
Дегелең, Семей, Жаңа-Семей, Шар, Жаңғызтөбе,
Жарма, Үшбиік, Аягөз, Ақтоғай станцияларында жолаушыларды отырғызуға және түсіруге тыйым салынады. «Алматы-2-Өскемен-1» пойызы бұрынғыдай күн
сайын емес, күнара жүретін болады. Сонымен қатар
«Нұр-Сұлтан-Нұрлы Жол-Өскемен-1» пойызы күн сайын
емес, аптасына бір рет қатынайды. Шығыс Қазақстан
облысының барлық станцияларынан түсетін жолаушыларда тапсырылғанына 3 күннен аспаған COVID-19
инфекциясын жұқтырмағандығын растайтын сынама
нәтижесі болуы керек. Осыған дейін пойыз билетін сатып алғандар ақшаларын қайтара алады.
Жолаушылар пойыздарының жүру кестесі туралы
барлық ақпаратты «105» нөмірі бойынша біле алады.
Қоғам басшылығы тұрғындарды коронавирус пандемиясы кезінде дерттің таралуының алдын алу мақсатында
қабылданған шараларға түсіністікпен қарауға шақырады.
Ұлан ОРАЗ

ҚОЗҒАЛЫС КЕДЕРГІСІЗ
БОЛСЫН
Нұр-Сұлтан станциясында өткен 10 ай ішінде
жолға бөгде адамның шығуы бойынша 1 жағдай
болды. Биылғы 13 тамыз күні сағат 01.17-де №2830
пойыз Қарағандыға жүріп бара жатқанда адам басу
оқиғасы тіркелді.
Ішімдік ішкен адам рельс бойында жатқан, пойыз
машинисі оқыс тежеу беріп, жолдағы адам басынан
жарақат алып, ауруханаға жеткізіледі. Азаматтардың
темір жол бойына шығып кетуінің алдын алуға
бағытталған профилактикалық жұмыстар карантин
кезінде де жүргізілуде. Жыл басынан бері локомотив
депосы, желілік тәртіп сақшылары, әскерилендірілген
күзетпен бірге 213 адамды қамтыған 14 рейд жүргізілді.
Темір жолға жақын №49, 21, 25, 26 мектептері мен колледждер бойынша 394 адамды қамтыған әңгімелесулер
болды. «Темір жол – қауіпті аймақ» тақырыбында бейнероликтер жасалып, таратылды.
Маневр жұмыстары өндірісі мен келген-кеткен
пойыздар туралы станцияда адамдарды дер кезінде құлақтандыру тәртібін қамтамасыз ету, станция
аумағында, жолаушылар платформалары мен перрондарында қауіпсіздікті қатаң сақтау ережелері жазылған
плакаттар мен аншлагтарды жаңарту жұмыстары
тұрақты жүргізіледі.
– Айына 1 рет өткізілетін «Станция бастығы күні» кезінде
ПЧ, ШЧ, ЭЧ, ЖП басшыларымен бірге ұйымдастырылған
жұмыстардың қорытындысы шығарылады. Елорданың
Сарыарқа ауданы бойынша жиындарға қатысып,
теміржолға қатысты өткір мәселелерді талқылауға атсалысамыз, – дейді станция бастығы Е.Рахымжанов.
Станцияда бөгде адамдар мен пойыз қозғалысы
қауіпсіздігіне қатер төндіретін бірнеше қауіпті телім бар.
Қала темір жол арқылы екіге бөлініп жатыр. Мәселен,
станцияның тақ паркі арқылы К.Кемеңгерұлы көшесі
жағынан вокзалға қарай, станцияның сұрыптау паркі
арқылы Ақжол көшесі жақтан вокзалға қарай, сондай-ақ
дөңесалды парк арқылы Өндіріс тұрғын алабы жақтан Республика даңғылына қарай және 804-805-шақырымдардағы
өткелдер арқылы өтетін адамдар ағыны көп.
Сондықтан жолға бөгде адамдардың өту мәселесі әлі
сол күйі өткір қалып отыр. Станция басшылары бұл
жағдайды реттеу үшін станция аумағын периметрі
бойынша қоршау, станцияның анағұрлым қауіпті деген аймақтарында күзетті арттыру қажеттігін айтады.
Нұрай СӘРСЕНҒАЛИ

автоматтандыруға қатысты міндеттердің шешімін
табуда. Ал келесі бір жоба, Пойыздар мен вагондарды коммерциялық тексерудің автоматтандырылған
жүйесі – вагондарға коммерциялық тексеру
жүргізетін қызметкерлердің қауіпсіздік техникасын арттыру және еңбек жағдайын жақсарту үшін
енгізіліп отыр. Бұл жүйе жүктің бекітілу сапасын,
жүк тиелімінің көлемін және пойыздар қозғалысы
кезінде жылжымалы құрамның жоғары мөлшердегі
габаритін бағалауға ықпал етеді.
Жүк тасымалы саласына ертеректе енгізілген жүйенің бірі – Энергодиспетчерлік
тартымдылықтың автоматтандырылған басқару
жүйесі. Ол 2013 жылдан бастап жұмыс істеп келеді. Аталған жүйенің көмегімен локомотив
бригадаларының жұмыс уақытының нақты есебі
жүргізіледі, сонымен қатар жұмсалған дизель отыны мен электроэнергиясының нақты шығыны әрбір
локомотивтің атқарған жұмысының параметрлерімен, яғни қашықтық, қозғалыс жылдамдығы, жүк
салмағы, жұмыс режимі, жол профилімен салыстырыла отырып есептеледі. Ал локомотивті пайдалану режимі немесе отынның нормадан ауытқыған
шығыны кезінде жүйе сигнал береді. Жүк тасымалына енгізіліп жатқан цифрлық технологиялардың
тиімді екенін уақыт өзі дәлелдеп беруде. Сала мамандары цифрлық трансформация үрдісі жалғаса
беретінін айтады.

Жан ПЕРДЕБЕК,
Түркістан
Дегенмен, станциялықтардың
қауіпсіз жұмысты қамтамасыз ете
білулерінің арқасында биылғы жылы
мұнда адам басу, басқадай апатты
жағдай орын алмаған. Жүк тасымалы
жұмыстарына келетін болсақ, пойыздар қозғалысының да қауіпсіздігін
қамтамасыз ету деңгейі жоғары
және станция арқылы жөнелтілетін
жүктердің сақталуы да ойдағыдай,
көрсеткіштер жоспарға сай орындалып отыр.
Мәселен, жүк тиеу жоспары 1125
вагон болса, орындалғаны – 1176

вагон, ал жүк түсіру 6674 вагон, іс
жүзінде 5987 вагонға орындалған.
Бұдан басқа, Манкент станциясынан қауіпті жүк артылған цистерналар 108 вагонды құрады.
Вагондарды ағыту жұмыстары
кезінде цистерналардан ешқандай
ақау шықпаған, сұйықтықтар
төгіліп, рәсуа болған жайт орын
алмаған. Цистернаның қақпақтары
тығыз жабылып, апат болатындай
жарықшақтар байқалмаған. Мұның
бәрі де вагон қараушылар мен
станция қызметкерлерінің қырағы
жұмысының нәтижесі деуге болады.
Манкент станциясынан тиелетін
жүктер әртүрлі, бидай, ұн, бензин,

сусын түрлері, цемент, газ, кондитерлік өнім, көмір, битум, дизельдік жанар-жағармай, автомобиль, селитра, тыңайтқыш, құрғақ
қоспалар, су, т.б. жүк түрлері жыл
он екі ай бойы артылады.
Жалпы, жүк тасымалының
мүлтіксіз сақталуы және діттеген жеріне дер кезінде жеткізу –
теміржолшылардың ең басты міндеті. Жыл басынан бері станцияда
ешқандай жүк тасымалдарының
ұрлық-қарлығы орын алмағаны
да манкенттіктердің жетістігі десек жарасады. Станция паркіндегі
құрал-жабдықтар мен жүктердің
қолды болмауы үшін теміржолшылар жақын маңайдағы учаскелер мен пойыз қозғалысының
қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы жергілікті халыққа түсіндіру
жұмыстарын жүргізді. Мектептер
мен әкімдікте өткізген жиын барысында теміржолдың аса қауіпті
екендігін, абайламаса ажал
құштырып, адам өліміне алып келетін қайғылы жағдайлар аз емесін
нақты мысалдармен жеткізіп отырады. Сонымен қатар, теміржол
мүлкін ұрлап ұсталғандарға құқық
қорғау органдары ірі көлемде
айыппұл салып, жауапқа тартылатыны да жиі ескертіліп отырады.
Суретті түсірген автор

ӨРТ ҚАУІПСІЗДІГІ

ТІЛСІЗ ЖАУДАН ДІН АМАН
Маңғыстау теміржолында биылғы жылы бірде-бір өрт оқиғасы болған
жоқ. Барлық нысан «тілсіз жаудан» дін аман, өрттен қорғаныста қажет
шаралар қолданылуда. Бұл жыл сайын үлгілі қызметімен бәйгенің алдын бермей келе жатқан Маңғыстау өртке қарсы қызмет жасағының
жұмыс нәтижесі екені анық.
Шахида ЖҰМАН,
Маңғыстау
Жасақ бастығы Қайырхан Таласов биылғы жылы өрт қауіпсіздігі
бағытында жүргізілген жұмыстармен
таныстырды. Оның айтуынша,
жылдың тоғыз айы ішінде жалпы
саны 133 (2019 жылы 386) нысанның
өрт қауіпсіздік жағдайы тексерілген.
2019 жылы аталған мерзімде
372 болса, биыл 105 бұзушылық
анықталған. Соның ішінде үшеуі темір жол жиегінің шөп-шаламнан тазаланбауы, 20-сы өрт сөндіргіштерге,
тағы 20-сы автоматты өрт дабылқаққыштың жарамсыздығы немесе жабдықталмағандығы, алты
бұзушылық тақтай сөрелерінің асбест қоспасымен қанықтырылмауына қатысты,12-сі тоқ сымдарының
ақауына, үшеуі тоқ сымдарының
кедергі күшінің тексерілмеуіне, 17-cі өртке қарсы сумен
жабдықталмауына, тағы 27 басқа
да ұсақ-түйек кем-кетіктерге байланысты болған.
Тексеріс нәтижесінде 9 нысанға
және 2 тоқ жүйесіне қатысты
өрт қауіптілігі жайында ескерту парағы берілген. Жолаушылар
пойыздарының өрттен қауіпсіздігін
сақтау бағытында да сала мамандары
бірқатар жұмыстар атқарған. 75/817

жолаушылар пойызы/вагонын тексерген. Одан 110 бұзушылықты
анықтаған. Өткен жылы мұндай 432
кемшілік тіркелген екен. Соның ішінде былтыр 5 жолаушылар вагонына
қатысты ескерту парағы берілсе,
биыл мұндай ескерту 3 жолаушы
вагонына жазылған. Локомотивтерден де өрт қауіптілігі жөнінде түрлі
олқылықтар кездескен. Тексерілген
1788 локомотивтен 1103 бұзушылық
тіркелген. 2019 жылдың тоғыз
айында ол көрсеткіш одан да көп,
1915 болған екен. Ал жылжымалы
құрамаларда анау айтқан кемшілік
табылмаған.
− Өрт те апат секілді, айтып келмейтін тілсіз жау. Сондықтан қай
уақытта болса да өрттің алдын алу
үшін сақтықты ұмытпаған абзал.
Сәл жерден мүлт кетсең кішкен-

тай ғана бір қателік үлкен апатқа
соқтыруы мүмкін. Сол үшін де біз осы
бағытта теміржолшылармен кездесулерде үнемі ескертеміз. Осыған
дейін, мысалы, 7503 жұмыскерге
өрт қауіпсіздігі нұсқауын өткіздік.
2019 жылы бұл аудитория одан
әлдеқайда көбірек еді. 13860 адамды қамтығанбыз. Биыл бізге кедергі
келтірген – пандемия. Соның салдарынан ойға алған шаруларымыздың
біразы орындалмай қалды. Мәселен,
үш тоқсан ішінде 10 оқу-жаттығу
өткізу жоспарланған еді. Жоспарлы
8 және жоспардан тыс 1 оқу-жаттығу
ұйымдастырдық. Десек те, биылғы
жылды шығынсыз, өрт оқиғасынсыз
өткізіп отырғанымыздың өзі олжа,
– дейді жасақ бастығы Қайырхан
Таласов.
Суретті түсірген автор

НАҒЫЗ ЖОЛШЫ
Көне Түркістан қаласының теміржолын
күтіп-баптап отырған жолшылар ұжымы
Арыс жол дистанциясына қарайды. 43
жылдан бері осында табан аудармай
еңбек етіп келе жатқан бригадир Сапарбек
Тұрмановты нағыз жолшы дейді білетіндер. Ол бүгінде дистанцияның бірінші околоткасын басқарады.
Бригадир Сапарбек Тұрмановтың айтуынша, станцияда 16 жол мен 200-ден аса бұрма
бағыттамасы бар, қарамағында 18 жолшымен
осы станция жолдарының күтімін жасап отыр.
Бірінші околотка 4-ші жолдан 16-шы жолға
дейінгі қауіпсіздік пен тазалықты қамтамасыз
етеді. Сондай-ақ, орталыққа қарайтын 28
бұрма бағыттама жұмыс істеп тұр. Мұнда
қысы-жазы теміржол арқылы халыққа көмір,
мақта, мұнай өнімдері, т.б. көптеген жүктер
тасымалданып, түсіріліп-тиеліп жатады.
– Жүк түсіру, тиеу нормаға сай атқарылуы
жолдың жақсы болуына байланысты. Бізге
карантин айтарлықтай әсер еткен жоқ. Күзгі
байқауды аяқтап, қысқа сақадай сай отырмыз.
Оңтүстікте қыс жұмсақ дегенмен, табиғаттың
түрлі шадыр мінезі бар, кейде қар қалың жауып, көктайғақ болады, 20 градус аяздың өзі
ылғал климатта солтүстіктің 40 градус аязынан асып кетеді, – дейді тәжірибелі жолшы,
– Бүгінде күнделікті ағымдағы жұмыстарды
жасап жатырмыз, неғұрлым жүк вагондары
көп өтсе, соғұрлым табыс та жақсы болады.
Басты міндетіміз – пойыздар қауіпсіздігі үшін
теміржолдар қауіпсіздігін қамтамасыз ету
болған соң, таңның атысы, күннің батысы
осы станция жолында жүреміз. Жыл басынан
бері бізде адам басу, мал басу сияқты келеңсіз
оқиғалар орын алған жоқ.
Бір қарағанда, теп-тегіс жатқан шойын
жолда жолшылар күні бойы не істеп жүреді
деп ойлауыңыз кәдік. Оны қырық жылдық
жұмыс тәжірибесі бар жолшыдан сұраңыз.
Жолдың кеңейіп кеткенін, бір жерде болты
босап, екінші жерде шпалы шіріп, үшінші
жерде рельс майысып жатыр ма, кәнігі
жолшының қырағы көзінен ештеңе де тыс
қалмайды. «Жолды тексеретін арнайы шаблонымыз бар. Айына екі рет көріп шығып,
ақауларды сол шаблонмен анықтаймыз.
Біздің жұмысымызға ең керектісі – осы құрал.
Жолдың арақашықтығын, биіктігін өлшеп
білеміз. Жарамайтын шпалды көрсек ауыстырамыз. Ал босап кеткен шруптарды шолушы
күнделікті жіті қарап шығады», – дейді ол.
Айтуынша, болат жолдың да белгілі бір
мөлшерге дейін көтеретін салмағы болады.
Белгілі кезеңде кестеге сай жөндеу жүргізіліп
тұрса да темір екеш темір де тозады, желінеді.
«Таңертең жиналып, сол жерде әркімге
тиісті тапсырмалар беріледі. Ал шпал,
рельстерді ауыстыратын болсақ, алдын ала
Арыстағы ПЧ-54-ке өтінішпен шығамыз. Сол
жақтан станцияға телеграфқа телеграмма
келеді. Жол жабуға рұқсат бергеннен кейін
ғана жолды жөндей аламыз. Арасында өзгеріс
болса шаблонмен өлшейміз. Шаблонның
арқашықтығы 1520 мл. Егер жолды көлденең
ауыстыратын болсақ ұзақ уақыт алады. 1 км
дейін 7-8 сағат жол жөндейтін кездер болады. Яғни жолда әрбір техниканың жөндеуге
кететін уақыты бар. Жарты сағатта ауыстыратын да жұмыстар болады. Оған қанша
адам қатысады, ол да маңызды. Бұрма
бағыттамалар да кейде тозып, жарамай қалса,
ауыстырамыз. Өйткені, техникалар нормативке сай болып тұруы тиіс», – дейді нағыз
жолшы Сапарбек Тұрманов.
Жансая СЫДЫҚБАЙ, Түркістан
Суретті түсірген автор

Қ А З А Қ С ТА Н

ТЕМІРЖОЛШЫСЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

К А З А Х С ТА Н А

ПУЛЬС ОТРАСЛИ

№84 (2592) 03/11/2020

railnews.kz

Подписывайтесь на telegram-канал АО «НК «ҚТЖ» – @railways.kz

ИТОГИ

СЕРВИС

ГРУЗООБОРОТ В ПЛЮСЕ
Национальная железнодорожная компания подвела итоги
за январь-сентябрь 2020 года. Так, за 9 месяцев текущего
года на сети АО «НК «ҚТЖ» погружено 187 миллионов
тонн грузов.
Асель ШАЙХЫНОВА
Грузооборот за 9 месяцев 2020 года составил
169 миллиардов тонно-километров, что на 3,7%
выше уровня прошлого года.

За январь-сентябрь общая погрузка на сети АО
«НК «ҚТЖ» составила 187 миллионов тонн. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года этот показатель остался неизменным.
Каменного угля погружено свыше 73

миллионов тонн, в том числе на экспорт –
20,8 миллиона тонн. Погрузка по Казахстану
твердого топлива за данный период увеличилась на 5%, до 52 миллионов тонн. Зерна
перевезено 6,1 миллиона тонн, из них на экспорт – 4,4 миллиона тонн. Отправка зерна нового урожая внутри страны выросла на 4%, до
1,7 миллиона тонн.
За 9 месяцев улучшилась погрузка черных
металлов – на 9% (до 3,7 миллиона тонн), химических удобрений на 8% (до 2,9 миллиона
тонн), железной и марганцевой руды на 2% (до
20 миллионов тонн), цветной руды на 15% (до
17,5 миллиона тонн).
По итогам 9 месяцев текущего года объем
перевозок грузов транзитом по территории Казахстана составил 15,6 миллиона тонн (+28%
к 2019 году), грузооборот – 29,4 миллиарда
тонно-километров (+30% ). За этот же период
объем транзитных контейнерных перевозок
по территории РК составил 352 тысячи ДФЭ
(+63% ). В том числе по коридору Китай –
Европа – Китай – 388,6 тысячи ДФЭ (+61% к
2019 году). В частности, по Транскаспийскому
международному транспортному маршруту
(ТМТМ) доставлено грузов на 5,4 тысячи ДФЭ
(+36% ), а в направлении Китай – Иран – Китай
на 4 тысячи ДФЭ (+18%).
Необходимо отметить, что контейнерные
маршруты через Казахстан пользуются высоким спросом на мировом рынке. Значительный рост транзитных контейнерных перевозок
через территорию Казахстана достигнут и по
другим направлениям. По коридору Китай –
Россия – Китай объем перевозок за 9 месяцев
2020 года составил почти 36 тысяч ДФЭ, что
на 45% больше в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года; по маршруту Китай
– Центральная Азия – Китай объем перевозок
с начала 2020 года составил 165 тысяч ДФЭ,
показав рост 24% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.
Фото Александра ЖАБЧУКА

ОХРАНА ТРУДА

Создание безопасных
и безвредных условий
труда является одним
из важнейших принципов производственного процесса. На
станции Достык этому вопросу уделяется
особое внимание.

Каждую смену здесь проводят инструктаж по охране труда и технике
безопасности с учетом дистанционного режима работы – отдельно
по производственным участкам
станции. Прорабатываются случаи
травматизма по хозяйству перевозок с проведением внеплановых
инструктажей. Все материалы по
несчастным случаям за текущий год
с обстоятельствами и причинами
произошедшего размещены в уголках под рубрикой «Охрана труда»
на рабочих местах. Перед выездом
работников на смену в Алашанькоу (КНР) руководством совместно с сектором производственной
безопасности проводится подробный инструктаж о правилах,
условиях и особенностях работы в
период карантина.
По словам главного инженера
станции Кайрата Каутанова, все
работники перед выездом в Китай

проходят ПЦР-тесты, а на территории КНР – карантинный режим. В
течение 14 дней после возвращения работников станции Достык со
станции Алашанькоу медперсонал
Достыкской поселковой больницы
каждые 12 часов измеряет температуру прибывших железнодорожников и оценивает их физическое
состояние.
Сотрудники СЭС на железнодорожном транспорте согласно
утвержденным мероприятиям осуществляют бесконтактную термометрию работников и физических лиц,
прибывающих из Китая, проводят
анкетирование. Специалистами
отдела санитарно-карантинного
контроля станции Достык совместно
с железнодорожниками дистанционно проведены семинары, инструктажи по мерам предосторожности
при атипичной пневмонии с раздачей памяток и брошюр.
Кроме того, на вокзале станции
прошло тренировочное учение по
отработке действий при выявле-

нии признаков Covid-19 с участием
специалистов отдела СЭС на транспорте, медицинских работников
сельской больницы поселка Достык,
работников вокзала и станции
Достык, сотрудников ЛОП, ВЖДО,
РФ «Южный» АО «Пассажирские
перевозки».
Железнодорожники в полной
мере обеспечены медицинскими
масками, аптечками, хозяйственным и жидким мылом, антисептиком, хлорными таблетками,
хлорным порошком, защитными
очками, аппаратами для дезинфекции помещений. Соблюдается
социальная дистанция.
В наличии также имеются защитные костюмы. Оборудованы
специальные места для утилизации масок и перчаток. При входе в
здание станции Достык оборудован
пост санитарной антисептической
обработки. Немаловажным моментом является и медицинское освидетельствование. Каждый сотрудник
станции должен знать наизусть

ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ УДОБНЕЕ
Трансформация процесса продаж железнодорожных билетов из традиционного в электронный
формат позволила оптимизировать операционные
расходы в размере 1,5 миллиарда тенге в год.
Примечательно, что в связи с введением карантинного режима большинство пассажиров стали
приобретать проездные документы «онлайн».
Алуа ТЛЕУБАЕВА
Компании удалось повысить сервис за счет значительного расширения каналов продаж, обеспечить
прозрачность и обеспечить
возможность внедрения
дополнительного функционала, таких как «электронный лист ожидания»,
покупка билетов по сквозным маршрутам и другое.
На сегодняшний день
доля онлайн-продаж составила 43% против 34%
в 2019 году. Так, с января
по октябрь текущего года
было реализовано свыше
10 миллионов билетов.
В том числе через сайт
bilet.railways.kz, мобильное приложение – 19%,
сторонние сайты – 24%,
билетные кассы АО «Пассажирские перевозки» –
34%, агентские кассы и
автоматы (среди них почтовые отделения, автоматы Касса-24
и Qiwi, Амадеус и другие) – 23%.

Подробнее о продаже билетов
можно узнать в инфографике.
Инфографика автора

УЧЕНИЯ

НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОЦЕССА

Елена КОЛДАСБАЕВА,
Алматинская область
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перечень факторов, которые могут
нанести вред его здоровью. Это и
частые температурные перепады в
определенных рабочих зонах, высокий уровень вибрации и шума,
транспортные средства и многое
другое. Естественно, методы по их
преодолению содержат в себе и основные правила по охране труда.
Согласно постановлению главного государственного санитарного
врача от 17 октября текущего года
«О режиме карантина и введении
некоторых ограничительных мер на
территории Алматинской области»
проводятся разъяснительные и профилактические работы. Ежедневно
ведется мониторинг информации
о работниках железнодорожного
транспорта, пересекающих границы РК и КНР через МГСП Достык,
с передачей данных в контролирующие госслужбы и вышестоящие
структурные подразделения железной дороги.
– Немаловажный момент – это
обучение кадров с целью повышения уровня знаний по охране труда
и профессионализма работников,
участвующих в трудовом процессе.
Такой подход позволит снизить количество нарушений требований охраны труда, случаев травматизма и
аварий, – говорит Кайрат Каутанов.
Согласно учебным программам
по безопасности и охране труда, в
учебных классах, на участках, в цехах под руководством ответственных лиц ведется обучение сотрудников станции безопасным методам и
приемам труда.
Фото автора

Во время пожарно-тактических учений на одной
из крупнейших станций Костанайского региона
Кушмурун железнодорожным пожарным удалось
быстро и максимально безопасно погасить условный пожар на спецподвижном составе ПЧ-21.

Аслан КУДАБАЕВ,
Костанай
Учения проводились с привлечением пожарного поезда станции Кушмурун, подразделений
ГУ «Служба пожаротушения и
аварийно-спасательных работ»
ДЧС Костанайской области, формирований звеньев гражданской
защиты станции Кушмурун.
По тактическому замыслу, в результате короткого замыкания на
пульте управления произошло возгорание в кабине спецподвижного
состава ПЧ-21 станции Кушмурун.
К месту возгорания немедленно
прибыли пожарные расчеты и
спецтехника. Был развернут оперативный штаб, и началось тушение
пожара. В соответствии с боевым
расчетом действия огнеборцев
были уверенными и быстрыми. В
скором времени возгорание удалось локализовать, а затем полно-

стью ликвидировать. По итогам
учений руководство вынесло положительную оценку.
– Цель нынешних учений – отработка взаимодействия между
ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» ДЧС
Костанайской области, АО «НК
«Қазақстан темір жолы», а также
проверка готовности формирований, привлекаемых для тушения
пожаров, обучение личного состава
оценке обстановки пожаров в административном здании, определению решающего направления на
пожаре, организации тушения пожара в сложных условиях и управлении личным составом при работе
в боевой обстановке, – отметил руководитель учений, начальник противопожарного железнодорожного
отряда Султан Смамбаев. – Все эти
цели в результате данных учений
были достигнуты.
Фото автора

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ПРОВЕРКУ СНЕГОМ ПРОШЛИ УСПЕШНО
Работники Астанинской дистанции пути (ПЧ-17) на практике продемонстрировали готовность к работе в зимний период. С первым снегопадом, обрушившимся на столицу
на минувшей неделе, железнодорожники справились на «отлично».

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Любовь РОВБА
Для своевременной очистки станционных
путей, стрелочных переводов и территории
станции Нур-Султан от снега были привлечены две смены работников ПЧ-17 – дневная
и ночная. Работы велись в штатном режиме.
Снега было сравнительно немного, но из-за
плюсовой температуры на механизмах стрелочных переводов создавалась наледь, от которой непросто избавляться. Однако железнодорожники к таким климатическим нюансам
подготовлены. Благодаря их слаженным и
оперативным действиям сбоев в движении
поездов не допущено. Прием, отправка составов и маневровая работа станции велись
безостановочно.
– Первый снег показал, что работники путевого хозяйства к зиме готовы. Когда погодные условия ухудшаются, идет снег, на каждом
участке дежурят работники дистанции пути
и по команде дежурного по станции ведут
очистку стрелочных переводов, – отметил
заместитель начальника по оперативной работе станции Нур-Султан Рустам Ахметов. – К
настоящему моменту уже составлен и утвержден план мероприятий по снегоборьбе, совместно с акиматом определено место вывоза

Сотрудники станции Павлодар продолжают получать спецодежду, предназначенную для холодного периода, и средства индивидуальной защиты.
Сейчас они заняты укомплектованием запаса
инвентаря для уборки территории от снега и льда.

Айдана ЕРТАЙ,
Павлодар

снега с территории станции за пределы города,
предприятия обеспечены всем необходимым
инвентарем.
В рамках подготовки к холодам на станции
Нур-Султан обучено 58 первозимников. Для
них проведены технические и практические
занятия по безопасным методам работы в зимних условиях. Обеспечение спецодеждой выполнено на 100%, снегоочистительная техника
осмотрена и готова к работе, созданы комфортные условия на рабочих местах, своевременно
подано отопление. Все объекты и структурные
подразделения станции тщательно проверены в ходе осеннего комиссионного осмотра
под руководством директора Акмолинского

отделения ГП, запретных мер по его итогам
не принято.
Особое внимание руководство станции
уделяет и мерам по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Все
работники обеспечены антисептиками, медицинскими масками и другими средствами индивидуальной защиты, а также тематическими
пособиями. На постоянной основе проводится
их анкетирование и термометрия, а также дезинфекционная обработка помещений.
Из-за приостановки движения общественного транспорта по воскресеньям организована
развозка работников станции.
Фото Александра ЖАБЧУКА

Как сообщила инженер-технолог по
охране труда и безопасности на станции Павлодар Гузель Жандилдашева,
сейчас идет доставка таких зимних
вещей, как защитный костюм от пониженных температур, шапка-ушанка со звукопроводными вставками,
утепленные сапоги, валенки, рукавицы и перчатки. Средствами индивидуальной защиты железнодорожники
полностью обеспечены.
– Зимнюю одежду начали получать
еще с августа. Нареканий нет, обеспечение в этом году лучше, чем было в
другие годы. Единственное – бывает,
когда размеры не подходят, но мы меняем и решаем эти вопросы. К настоящему моменту обеспеченность зимней
одеждой составляет 97%, – рассказала
Гузель Абдрахмановна.
Немаловажную роль в зимний

период играет и подготовка снегоуборочной техники. По информации
технического отдела станции Павлодар, на сегодня сформированы
специальные бригады по борьбе со
снежными заносами на станциях, на
рабочих местах подготовлены запасы
инвентаря строгого учета – тормозные башмаки, графитовая смазка для
смягчения торможения вагонов, сигнальными фонарями. Для служебных
проходов доставлен песок на посыпку
во время гололеда. На постоянной основе проводится ревизия дверных и
оконных проемов и зон, где поступает
воздух с улицы в административные
помещения.
Кроме того, завершена косметическая реконструкция зданий и отдельных помещений станций Павлодар-Южный, Павлодар-Северный и
Павлодар-Порт. В этом году отремонтированы и переносные радиостанции
в количестве 77 штук.
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МЕРЕЙ

МІНДЕТ. ҚҰРМЕТ. ІЗЕТ
Қазақстан теміржолында ұзақ
жыл еңбек етіп, міндетін мінсіз
орындағандар құрметке бөленуі
– дәстүрге айналған. Биылғы сала
қызметкерлері күніне орай ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрі мен «ҚТЖ» ҰК»
АҚ басшысы Сауат Мыңбаевтың
атынан марапатқа ие болған
Ақтөбе жүк тасымалы және
магистральдық желі бөлімшесінің
жиырмаға жуық қызметкеріне наградалары табыс етілді.
Бүгінде Қазақстан темір жолы
– ірі тасымалдаушы ғана емес,
экономика саласындағы қазіргі заман талабына сай индустриялықинновациялық көш бастаушы
компания. Сондықтан оның
қызметкерлері қандай құрметке де
болса лайық. Мінсіз адал қызметі,
теміржол саласының дамуына
қосқан айтарлықтай үлесі үшін ҚР
Индустрия және инфрақұрылымдық
даму министрінің бұйрығымен өңір
басшылары үш бірдей майталман теміржолшының омырауына
«Құрметті теміржолшы» төсбелгісін
тақты. Соның бірі – Ақтөбе
магистральдық желі бөлімшесі
Шалқар сигнализация және байланыс дистанциясының бастығы
Еңсепов Айдар Мақсотұлы 40 жылдан аса теміржол саласында еңбек
етіп, шәкірт тәрбиелеп келе жатқан
білікті маман.
Никельтау жол дистанциясының
жол мастері Сисенбин Мұханбетсадық Қазиұлы да «Құрметті теміржолшы» атанды. 41 жыл шойын
жолдың бойында еңбек еткен май-

талман маман 22 жыл жол бригадирі болған.
Келесі «Құрметті теміржолшы»
төсбелгісі Ақтөбе жүк тасымалы
бөлімшесі филиалының қозғалыс
ревизоры Орынбай Бауыржан
Ермекұлына табысталды.
«Мен әулеттегі төртінші «Құрметті
теміржолшы» атанып отырмын.
Еңбек бағаланып, осындай құрметке
бөлену мерейіңді өсіреді. Әкем тірі
болғанда қалай қуанар еді. Әкем,
ағам, інім, енді мен Құрметті теміржолшымын. Теміржол қарыштай
берсін! Әр теміржолшы осындай
марапатқа лайық болсын», – деді
қуанышын бөліскен Бауыржан
Орынбай.
Марапатқа ие болған барлық
теміржолшының отбасына
бақыт, қызметтеріне жеміс тілеген Ақтөбе ЖТ бөлімшесінің басшысы шектеулерге қарамастан
жылдың ақтөбеліктер үшін жаман
болмағанын жеткізді.
«2020 жыл ерекше жыл болды.
Індетке байланысты көптеген шектеулер, өзгерістер болып жатыр.
Қашықтан жұмыс жасадық. Сақтық
үшін ұжыммен кездесу, марапаттау
шаралары кейінге қалдырылды. Індет әлі аяқталған жоқ. Кез келген
жағдайға дайын болуымыз керек.
Ақтөбе теміржолшылары үшін бұл
жылдың жетістігі жоқ емес. Жүк
тиеу, жүк түсіру жұмыстарының
көрсеткіштері жоғары деңгейде.
Ақтөбе үшін жылдың ең үлкен
жетістігі – Батыс өңіріндегі
«Пойыздар қозғалысын басқару
орталығының» ашылуы. Елімізде

Поздравляем!

бұрын-соңды болмаған пилоттық
жобаның Ақтөбе өңірінен басталуы
– бізге артылған үлкен сенім, абырой, мақтаныш. Қазір бес өңірдің
диспетчерлері бір орталықта жұмыс
жасап жатыр», – деді Ақтөбе ЖТ
бөлімінің басшысы Бөріхан Беркімбаев.
Сонымен қатар, халықаралық
қатынастағы темір жол көлігінің
тиімді жұмысын қамтамасыз етіп,
алдыңғы қатарлы технологияларды
енгізіп, теміржолдар арасындағы
ынтымақтастықты нығайтуға
қосқан маңызды үлесі үшін және
Тәуелсіз мемлекеттер достастығына
қатысушы мемлекеттердің темір жол көлігі кеңесінің төрағасы
Олег Белозеровтың Құрмет грамотасымен Ақтөбе жүк тасымалы
бөлімшесі филиалының маркетинг және жоспарлау секторының
бастығы Нұрмағамбетова Зәуреш
Орынбасарқызы марапатталды.
«ҚТЖ» ҰК» АҚ Басқарма басшысы
Сауат Мыңбаевтың 2020 жылдың 22
қаңтарындағы №5-Ц бұйрығымен

«Адал еңбегі үшін» төсбелгісімен
Қандыағаш сигнализация және
байланыс дистанциясының бастығы
Мақсұт Мұрсал және Ақтөбе электрмен жабдықтау дистанциясының
бастығы Сәкен Оранбаев марапатталды.
Ал «ҚТЖ» ҰК» АҚ Басқарма төрағасының Құрмет грамотасын Ақтөбе
магистральдық желі бөлімшесінің
бас инженері Сәндібек Аманбаев,
Ақтөбе жүк тасымалы бөлімшесі
филиалы Ақтөбе станциясының
жүк кассирі Қаламқас Қабекешова
және Ақтөбе магистральдық желі
бөлімшесі филиалының мемлекеттік
емес өртке қарсы қызмет бастығы
Әділ Құбаев иеленді. Бірнеше теміржолшы Компания басшысының
Алғыс хатын алды.
Шара барысында «ҚТЖ» ҰК» АҚ
арасында өткен салалық жарыста
жүлде алған Ақтөбе өрт сөндіру
жасағы мен Бершүгір жол дистанциясы да марапатталды.
Ардақ ЕРУБАЕВА, Ақтөбе
Суретті түсірген автор

СЫЙЛАСТЫҚ БАР ЖЕРДЕ ҚИМАСТЫҚ БАР
Қазалы вагон пайдалану депосының ұжымы
Шиелі станциясындағы техникалық қызмет
көрсету бекетінің бастығы Дастан Төлегеновті
құрметті еңбек демалысына шығарып салды.
Пойыздардың қозғалыс қауіпсіздігін сақтауға
өлшеусіз үлес қосқан вагон шаруашылығының
майталманы саналы ғұмырын осы салаға
арнаған.
Депо бастығы Арғын Орымбаев теміржолшы
деген ардақты атқа лайық тұлғаны зейнетке
ерте шығарып салу рәсімінде арнайы құттықтап,
ардагердің иығына шапан жауып құрмет көрсетті.
Әріптестері ықылас гүлін сыйға тартып, бейнеттің
зейнетін көріп, немере-шөберенің сүйікті атасы
болып ұзақ та бақытты ғұмыр кешіңіз деген ізгі
тілектерін жеткізді.
– Шиелі техникалық қызмет көрсету бекетінің
бастығы Дастан Шаукенұлы біздің депода 40
жылға жуық уақыт жұмыс жасады, талай қиын
сәттерде қиядан жол тауып, істің оңай шешілуіне
үлес қоса білетін білікті теміржолшы бола білді.
Ол Шиелі станциясындағы техникалық қызмет
көрсету бекетінің басшысы ретінде біліктілігі

мен тәжірибесінің арқасында әріптестерінің
құрметіне бөленген санаулы жанның бірі болды.
Алдағы уақытта оның өнегелі істері өндірісте
өміршеңдігін жоймай, сақталып қала беретініне сенімім мол, – деді Қазалы вагон пайдалану
депосының бастығы Арғын Орымбаев.

Иә, айтуға оңай болғанмен, 40 жылға жуық
жұмысы ауыр, тәртібі қатал теміржол саласында еңбек етуге ердің ері шыдас береді. Оның
ішінде Қазалы вагон пайдалану депосының
өсіп-өркендеуіне зор үлес қосып, Шиелі
техникалық қызмет көрсету бекеті ұжымының
алдыңғы қатарлы ұжым болып қалыптасуына
атсалысып және кейінгі буын жастардан вагон шаруашылығына бір топ маман дайындап
шығарған тарлан теміржолшыға әріптестерінің
ықылас-құрметі де ерекше болды. Сыйластық
бар жерде қимастық болады деген осы. «Алдағы
уақытта шаңырағыңызға шаттық пен бақыт,
отбасыңызға береке-бірлік, өзіңізге ұзақ
ғұмыр, зор денсаулық тілейміз» деген тілекпен тәжірибелі теміржолшыны қимастықпен
шығарып салды.
Өз кезегінде әріптестерінің тілегіне алғысын
білдірген Дастан Шаукенұлы оларға еңбекте
табыс тілеп, қашан да көмек қолын созып,
тәжірибесімен бөлісуге дайын екенін жеткізді.
Сабырхан СЕЙІЛБЕКҰЛЫ, Қазалы
Суретті түсірген автор

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

СТАЛИ РОДНЫМИ
Уральские волонтеры-железнодорожники в рамках программы «2020 БЛАГОродных дел» и
регионального проекта «Жеңіс»
в октябре доставили ветеранам
Великой Отечественной войны,
тыла и труда продуктовые наборы, необходимую бытовую технику, тонометры, приобретенные на
средства фонда социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.
Надо сказать, что волонтерское
движение в Уральске началось давно – ветераны были под опекой железнодорожников всегда. Молодежь
помогала приводить в порядок дворы и дома, убирала снег, доставляла
необходимые продукты. С началом

пандемии эта работа активизировалась. Волонтеры строго соблюдают
правила бесконтактного режима,
учитывая сложную эпидемиологическую обстановку в связи с карантином по Covid-19: носят маски,
перчатки, используют антисептики.
В настоящее время Уральский
регион условно поделен на пять
участков, прилегающих к железной
дороге. Координаторами являются
молодые специалисты-железнодорожники, под началом каждого – до
10 волонтеров. В активе у каждого
из них порядка 50 посещений ветеранов Великой Отечественной
войны и тружеников тыла.
– Они нас как родных встречают,
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– рассказывает координатор по
Таскалинскому району, ведущий
инженер по безопасности и охране
труда Уральского эксплуатационного вагонного депо Асан Сулейменов. – А в октябре, когда вручали
нуждающимся еще и необходимую
бытовую технику, тонометры и
другие приборы, некоторые даже
плакали.
Координатор проекта «Жеңіс» по
Теректинскому району, ведущий
инженер производственно-технического отдела Уральского эксплуатационного вагонного депо Замир
Мулдашев считает, что ветераны
являются примером беззаветного
служения Родине, мужества и героизма, а современная молодежь в
неоплатном долгу перед ними.
По-разному сложилась жизнь ветеранов, некоторые остались одинокими не по своей воле, перешагнув 90-летний рубеж. К примеру,
Иван Болтанов, 95-летний участник
Великой Отечественной войны, после смерти супруги проживает один
в частном доме. Он ушел на фронт
в 17 лет, освобождал от нацистских
захватчиков Украину, Белоруссию,
Чехословакию. После войны служил
в военизированной охране, затем
переехал в Уральск, участвовал в
строительстве элеваторов, работал
шофером. Ребята помогают ему в
наведении порядка во дворе и огороде. Координатором по Уральску
является приемщик вагонов Уральского эксплуатационного вагонного
депо Дауренбек Ишимов.
Лето было жарким, ветеранам

требовалась помощь в огородах, а
сентябрь и октябрь – время сбора
урожая и подготовки к зиме. Особенно это актуально для сельской
местности. Координатором по Бурлинскому району и городу Аксаю
является начальник пассажирского поезда № 37/38 сообщением
Мангистау – Нур-Султан Нуржан
Жанакашев, по Байтерекскому –
дежурный по станции Жилаево
Ерлан Кужумов. Вот и труженице
тыла 98-летней Бакыш Дюсембеевой ребята помогли в уборке территории, привели в порядок огород
и деревья. Бакыш-апа с 9 лет работала в тылу, всю жизнь занималась
сельским хозяйством.
В начале октября труженице
тыла, ветерану педагогического
труда Антонине Дьяченко, проживающей в поселке Переметное
района Байтерек, помимо ставшего
традиционным продуктового набора, волонтеры вручили чайный
сервиз, тепло поздравив с Днем
учителя. В Доме престарелых проживает труженица тыла Александра
Базюк, в декабре ей исполнится 93
года. Получить продуктовую корзину было приятно, но особенно она
обрадовалась теплым носкам – в
осеннюю пору мерзнут ноги.
– Так приятно видеть счастливые
глаза подшефных ветеранов, наши
бабушки и дедушки стали для нас
родными, – говорят волонтеры. –
Без заботы не останется ни один
ветеран.
Анна ПАНИЩЕВА, Уральск
Фото автора
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БАРМЕНКУЛОВА КЕНЕСА ТАНАТАРОВИЧА – заместителя председателя правления по организационному
развитию АО «Транстелеком» (1 ноября);
ИБРАЕВА ДУМАНА АМАНКЕЛЬДЫУЛЫ – советника
председателя правления АО «НК «ҚТЖ» (3 ноября);
КЕНЖЕБАЕВА МИРАМБЕКА СЕРМАГАНБЕТОВИЧА –
директора филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Актобинская дистанция защитных лесонасаждений» (3 ноября);
АЙТЫМАНОВА БЕРИКБАЯ РЫСБАЕВИЧА – начальника Бейнеуской дистанции пути филиала АО «НК «ҚТЖ»
– «Мангистауское отделение магистральной сети»
(4 ноября);
АЙТИШЕВА КУАНЫША КАДЫРОВИЧА – директора
филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Астанинская дистанция защитных лесонасаждений» (4 ноября);
НОВИЦКУЮ НАДЕЖДУ ВИКТОРОВНУ – собственного
корреспондента газеты «Қазақстан теміржолшысы» по
Акмолинскому региону (4 ноября);
ТАБУЛДИЕВА ЖУНИСБЕКА АЛТЫНБЕКОВИЧА – начальника Жамбылской дистанции пути филиала АО «НК
«ҚТЖ» – «Жамбылское отделение магистральной сети»
(5 ноября).

АКЦИЯ

ДОБРО НА КОЛЕСАХ
В Караганде завершила сезон детская железная дорога.
Свой последний в текущем году рейс детский поезд совершил
29 октября. Его пассажирами стали подопечные ОО «Лучик
надежды», который занимается реабилитацией детей с ограниченными возможностями.
– Дети и родители очень обрадовались, когда узнали о приглашении
КГП «Управление парками культуры, отдыха и скверами» посетить
детскую железную дорогу. Это время они провели весело и интересно, – поделилась соцработник общественного объединения Галина
Черненко.
Помимо бесплатных билетов на посещение аттракциона пассажиры
получили угощение от предпринимателей, работающих в Центральном парке Караганды – ИП Дильмана, ИП Шевченко, ИП Антоненко,
ИП Алькеевой. Они приобрели за свой счет мороженое и устроили
его раздачу в вагонах.
– В этом году детская железная дорога из-за карантинных
ограничений начала работать только в середине августа, хотя традиционно мы ее запускаем к 1 июня – Международному дню защиты
детей. Впрочем, и за столь короткий срок ее посетили более 5 тысяч
человек. Это меньше, чем в прошлом году, но все равно достаточно
много, – рассказал начальник ДЖД Виктор Луценко.
В скором времени тепловоз, работающий на дизельном двигателе,
«законсервируют» до наступления тепла.
Светлана МОГАЙ, Караганда
Фото автора

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ЭКСКУРСИЯ
В «СЕРДЦЕ» СТАНЦИИ
В рамках программы
АО «Самрук-Қазына»
«Жас Өркен» в АО «НК
«ҚТЖ» проходят стажировку четыре молодых специалиста.
На минувшей неделе
для них провели экскурсию по железнодорожной станции
Нур-Султан.
Началась экскурсия
с изучения инструкции по технике безопасности и ознакомления с
правилами поведения на объекте железнодорожного транспорта,
который считается зоной повышенной опасности.
Первым делом ребята посетили «сердце» станции – сортировочную
горку, откуда операторы осуществляют роспуск вагонов. Здесь собираются составы и отправляются по назначению.
За процессом роспуска вагонов следят опытные железнодорожники. На специальном табло указаны маршруты, накопление вагонов
для формирования поездов и другая информация. Дежурный по горке – главный в этом процессе. Он регулирует скорость движения и
управляет тормозами. От его мастерства и профессионализма зависит
надежность и точность выполнения процессов на горке.
– Для нас это стало путешествием в мир железной дороги. Потому
что о некоторых вещах мы даже и не задумываемся. Было интересно
посмотреть, как технически работает железная дорога. Однозначно, подобные мероприятия нужны, так как расширяют кругозор, позволяют
посмотреть на те или иные вещи под другим углом, – говорит молодой
специалист Жаксылык Мулдакулов, который проходит стажировку в
департаменте управления человеческими ресурсами АО «НК «ҚТЖ».
Он признается, что экскурсия открыла железную дорогу «изнутри».
Это его первая ротация в программе, затем пройти стажировку он
сможет еще в трех других компаниях, что позволит набраться опыта,
оценить свои возможности и отточить навыки в выбранном деле.
Напомним, Нур-Султан является крупной внеклассной сортировочной станцией, расположенной на пересечении основных транзитных
коридоров между странами СНГ, Европы и Азии. Станция соединяет
столицу со всеми регионами страны. Здесь формируются грузовые
поезда в четыре направления: Карагандинское, Павлодарское, Кокшетауское и Костанайское.
Роман ЛЮБИМОВ
Фото автора
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