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АКТУАЛЬНО

ТҮРКСІБКЕ – 90 ЖЫЛ

ЭФФЕКТ САМООПТИМИЗАЦИИ
АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
снизило долю обязательств в «твердой» валюте с
57% до 35% от общего размера долгового портфеля.

В УСЛОВИЯХ
КАРАНТИНА
СОТРУДНИКИ
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО БЛОКА АО
«ҚАЗТЕМІРТРАНС»
ПОЛНОСТЬЮ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА ПОСТОЯННЫЙ УДАЛЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ. ОПЫТ,
КОТОРЫЙ НАША КОМПАНИЯ ПРИОБРЕЛА
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ, УБЕДИТЕЛЬНО
ДОКАЗАЛ: НЕСМОТРЯ
НИ НА ЧТО, В КОЛЛЕКТИВЕ СОХРАНЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Асель ШАЙХЫНОВА
АО «НК «ҚТЖ» проводит последовательную работу по снижению долговых
обязательств. В 2019 году изменились
подходы в управлении долгом и проведен ряд мероприятий, направленных
на оптимизацию долговой нагрузки и
повышение финансовой устойчивости.
Совместно с Правительством Казахстана и фондом «Самрук-Қазына»
выработаны конкретные меры финансового оздоровления ҚТЖ, в том числе
по снижению доли долга в «твердой» валюте. В результате в 2019 году досрочно
полностью погашены еврооблигации на
сумму 780 миллионов долларов, в 2020
году досрочно частично погашены еврооблигации на сумму 217 миллионов долларов. Снижение валютных обязательств
в кредитном портфеле уменьшает риски,
связанные с колебанием курса тенге в
будущем.
Напомним, ранее председатель правления АО «НК «ҚТЖ» Сауат Мынбаев отмечал, что долг ҚТЖ на 57% представлен
«твердыми» валютами. Но 80% от общих
денежных поступлений ҚТЖ формируется в тенге, и только 20% доходов от
транзита – в швейцарских франках.
Ослабление национальной валюты
за последние годы усугубило ситуацию.
Компания из-за большого размера долга

оказалась в «красной зоне» кредитного риска. Также негативное влияние
оказала активная инвестиционная
деятельность. АО «НК «ҚТЖ» привлекало значительные объемы кредитных
средств для реализации крупных проектов. Одновременно с этим компания
вкладывала собственные средства в социальные проекты, прямо не связанные
с деятельностью железной дороги.
– АО «НК «ҚТЖ» продолжит работу
по оптимизации долгового портфеля. В
рамках реализации Плана развития на
2021-2025 годы запланировано погашение обязательств за счет собственных
средств на сумму более 500 миллиардов
тенге и к рефинансированию на сумму
более 200 миллиардов тенге. Будет реализован ряд мероприятий по снижению
гарантируемой части долга дочерних
компаний, а также деконсолидации
долга компаний, планируемых к передаче в конкурентную среду, – отметил
заместитель председателя правления АО
«НК «ҚТЖ» по финансам Даир Кушеров.
По его словам, продолжается работа
по повышению эффективности операционной деятельности, увеличению
доходности и сокращению затрат. Все
это позволит национальной железнодорожной компании к 2024 году перейти в
«зеленую» зону кредитного риска.
Фото Александра ЖАБЧУКА

СЕРВИС
ЧЕРЕЗ АВТОМАТЫ –
БЕЗ КОМИССИЙ
До 31 декабря текущего года
действует акция по безкомиссионной продаже железнодорожных билетов через ряд автоматов самообслуживания,
сообщили в АО «Пассажирские
перевозки». На сегодня доля
онлайн-продаж составляет 47%
против 34% в прошлом году.

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

ШЕКАРАЛЫҚ СТАНЦИЯЛАР –
ТРАНЗИТТІК ӘЛЕУЕТТІ АРТТЫРУ ДӘЛІЗІ
Қазақстан Ресей, Қытай және Өзбекстан мемлекеттерімен шекаралас жатқандықтан, шекара
маңындағы теміржол станцияларында жұмыс тәулігіне 24 сағат қайнап жатады. Әрине, бұл
станциялардағы жұмыс өте жауапты екені айтпаса да түсінікті. Сонымен қатар, шекаралық
станциялардың дамуы жақын маңдағы елді мекендер инфрақұрылымын кеңейтуге әсер етеді.
Сұлугүл БАКЕСОВА

Национальный перевозчик постоянно совершенствует систему
продаж электронных железнодорожных билетов. Так, сайт bilet.
railways.kz дополнен процессингом Kaspi, появилась возможность
оформления льготных билетов для
лиц с ограниченными возможностями. Кроме того, запущена
функция аутентификации пользователей в мобильном приложении
«Билет КТЖ» при помощи отпечатка пальца – Touch ID и Pin-кода.
В качестве альтернативы билеты в режиме «онлайн» можно
оформить и через другие интернет-ресурсы, в том числе tickets.
kz, aviata.kz, chocotravel.com и т.д.
Действует порядка 30 тысяч
автоматов самообслуживания под
торговыми марками «Касса-24»,
QIWI, Orion Pro (ИК), установленных в торговых и бизнес-центрах,
продуктовых магазинах, на автозаправках и в других доступных
местах.
Национальный перевозчик напоминает, что до конца года
купить билеты через указанные
выше автоматы самообслуживания можно без комиссий.
В условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической
ситуации онлайн-покупка билетов
– наиболее оптимальнй вариант.
К слову, с прошлого года компанией также запущена услуга «лист
ожидания», позволяющая пассажирам при отсутствии свободных
мест в продаже регистрироваться
и производить покупку билетов в
порядке очередности. К настоящему моменту ею воспользовалось
свыше 318 тысяч человек.
С развитием и внедрением в бизнес-процесс новых технологий будет развиваться и сервис для пассажиров, заверили в пресс-службе
АО «Пассажирские перевозки».
Роман ЛЮБИМОВ

Бүгінде халықаралық көлік
дәліздерінде орналасқан шекара маңы станцияларының
инфрақұрылымын дамытуға
қатысты «ҚТЖ» ҰК» АҚ әзірлеген
кешенді жоспардың арқасында
станциялар мен жақын маңдағы
елді мекендердің әлеуметтік
ахуалы жаман емес деуге болады. Ұлттық компания
халықаралық теміржол тасымалын жетілдіре отырып, жергілікті тұрғындар үшін жаңа
жұмыс орындарын ашумен
қатар ел экономикасының өсуіне
көмектесуде.

ДОСТЫҚ – ЖОБАЛЫҚ
СЕРПІЛІС КЕЗЕҢІНДЕ
Қытай елімен шекаралас
орналасқан Достық станциясында
қазір жобалық серпіліс кезі. Биылғы
2020 жыл станция үшін ерекше
жыл. Өйткені, отыз жыл бұрын
Қазақстан мен Қытай темір жолдары осы бекетте тоғысып, станция екі
ел достығының символына айналды. Тарихқа терең үңілсек, дәл осы
жерде «Қытайға қақпа» соғу идеясы
кеңес заманында пайда болып, біртіндеп жүзеге асырыла бастаған-ды.
Өткен ғасырдың 50-ші жылдары
комсомолдық жолдамалар бойынша Достық деген символикалық
атаумен станция салуға жастар

көптеп жіберілді. Жастардың
тынымсыз әрі сапалы еңбегін
айқындайтын нысандар әлі күнге
жұмыс істеп тұр. Алайда, КСРО мен
ҚХР арасындағы дипломатиялық
ұзақ дау-дамайдың салдарынан
бір кездері Достық станциясының
құрылысы тоқтап, оның орнын
сарықұм басқан кездер де болды. Тек
тәуелсіз Қазақстанда қазақ-қытай
елдерінің көліктік ынтымақтастығы
жаңаша дамуға бет бұрды. «30 жыл
бұрынғы оқиғалар – Қазақстан
Республикасының тәуелсіздік алуы
және 1990 жылғы 12 қыркүйекте екі
елдің теміржол желілерін бір желіге
байланыстыруы Ұлы Жібек жолы
тарихындағы бұрылыс нүктелерінің

бірі болды. Елдер арасындағы темір жол қатынасын дамыту содан бері ілгері жылжып келеді.
Оның айқын бір дәлелі, осы уақыт
ішінде мемлекеттік шекараның
екі жағында барлық қажетті
инфрақұрылымы бар заманауи
Достық және Алашанькоу станциялары қалыптасты, жұмыс көлемі
өсті, «Нұр-Сұлтан-Үрімші» және
«Алматы-Үрімші» тұрақты жолаушылар қатынасы жолға қойылды»,
– дейді екі ел ынтымақтастығы
бағытында атқарылған жұмыстар
туралы «ҚТЖ» ҰК» АҚ Басқарма
төрағасының бірінші орынбасары
Қанат Әлмағамбетов.
Жалғасы 2 бетте

ПЕРЕВОЗКИ

РАЗВИВАТЬ ВНУТРЕННИЕ МАРШРУТЫ
Во время встречи с коллективом АО «Пригородные перевозки», реорганизованного
путем присоединения к национальному
перевозчику, генеральный директор АО
«Пассажирские перевозки» Питер Штурм
поделился своим видением развития пригородного сообщения.
Любовь РОВБА
Ознакомившись с условиями
труда работников на новом месте,
Питер Штурм подчеркнул, что
комфортная обстановка в офисе
способствует эффективной коммуникации и большей продуктивности сотрудников.
– Теперь, с процессом преобразования пригородных перевозок
в филиал пассажирских перевозок, перед вами стоят большие
задачи по развитию в Казахстане
внутренних маршрутов и повышению уровня сервиса, – сказал он.
Кроме того, Питер Штурм
отметил, что с получением статуса
филиала все стандарты сервисных
услуг пассажирских перевозок будут одинаково распространяться и
на пригородные поезда.
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Напомним, с прошлого года
АО «Пассажирские перевозки»
реализует проекты по развитию
пассажирского подвижного состава, маркетингу и продажам,
операционной эффективности,
клиентоориентированности и повышению качества оказываемых
услуг для пассажиров, управлению
преобразованиями.
Питер Штурм также поделился
планами по совместной разработке стратегии развития электропоездов на последующие годы.
В свою очередь, руководство и
коллектив АО «Пригородные перевозки» выразили благодарность за
оказанное внимание и поддержку.
Генеральный директор АО
«Пригородные перевозки» Султан
Табынбаев уверен, что присоединение к пассажирским перевозкам

упростит работу, позволит обновить подвижной состав, увеличить
парк электровозов и повысить
уровень сервиса.
– Наша первостепенная задача – курсирование пригородных
поездов с остановками на отдаленных станциях. Например, по
маршруту Узень – Болашак сегодня следует только пригородный
поезд. Кроме того, мы обеспечиваем перевозку семей железнодорожников, которые находятся
на малых станциях и разъездах,
где пассажирские поезда не останавливаются, – отмечает Султан
Табынбаев.
Он сообщил, что в парке АО
«Пригородные перевозки» 90
пассажирских вагонов, кроме

того, имеются электропоезда, а
это еще 150 вагонов, а также один
дизельный состав.
В ближайшее время вагонный
парк пригородных перевозок пополнится двумя вагонами с новым
улучшенным санузлом. В целом
планируется обновить санузлы в
18 вагонах.
– Благодарим вас! Очень приятно видеть вашу заботу, – обратился
к Питеру Штурму Султан Табынбаев. – Ваша оценка даст нам
большой импульс в деятельности.
Надеемся, что новый статус пригородных перевозок позволит эффективно и плодотворно работать
над новой концепцией развития
пригородного сообщения.
Фото Александра ЖАБЧУКА

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ
КОНФЕРЕНЦИЯ ӨТЕДІ
Биыл Түркістан-Сібір
магистралі құрылысының
аяқталуына және тұрақты
пайдалануға берілуіне 90 жыл
толуына орай жыл бойы жержерде түрлі шаралар өтіп жатыр.
Ағымдағы жылдың 10 желтоқсан
күні Түрксібтің 90 жылдығына
орайластырылған халықаралық
онлайн-конференция сол шараларды қорытындыламақ.

Конференция жұмысына
«ҚТЖ» ҰК» АҚ өңірлік
бөлімшелерінің қызметкерлері,
теміржол әкімшіліктерінің, көлік
компанияларының, ғылымизерттеу институттарының және
Қазақстан, Ресей, Өзбекстан
жоғары оқу орындарының өкілдері
қатысады деп жоспарланып отыр.
Түрксіб – отандық теміржол
құрылысының алтын қорына кіру
құқына ие ұлттық магистраль. Қиынқыстау кезеңде құрылысшылардың
қол еңбегімен салынған Түрксіб
темір жолы Қазақстан мен Орталық
Азия елдерінің экономикалық
дамуына септігін тигізді.
Соның арқасында өңірде жаңа
станциялар, қалалар мен кенттер
пайда болып, өнеркәсіп пен ауыл
шаруашылығы кәсіпорындары,
әлеуметтік инфрақұрылым нысандары салынды.
Осы тарихи оқиғаның маңызын
терең түйсіне отырып теміржолшылар оны ұрпақтар сабақтастығын
нығайта отырып, магистральді салушылар мен пайдаланушылардың
еңбектегі ерліктерін мәңгі есте
қалдыру үшін пайдаланып келеді.
Осы ретте Луговой станциясын
Түрксіб станциясы деп қайта атау
туралы шешімді теміржолшылар
үлкен қуанышпен қабылдады.
Оқырмандарымызға тағы бір
жағымды жаңалықты қуана
жеткіземіз. Осыған дейін де
талай ақындардың жыры мен
жазушылардың шығармаларына
арқау болған Түрксіб жайлы тағы
бір туынды дүниеге келді. «Түрксіб
толғауы» деп аталатын әннің сөзін
жазған ақын Төреғали Тәшенов,
сазын белгілі күйші, композитор
Шәміл Әбілтай жазды.
«Адамзат өмірінің дамуын жолсыз елестете алмайсыз. Халықты
халықпен, бір елді бір елмен
жалғастыратын тіршіліктің қайнар
көзі болғандықтан, оны халқымыз
ежелден «Жол дегеніміз – өмір»
деп түйіндеген. Екі мың жылдан
асатын тарихы бар Ұлы Жібек
Жолы – соның жарқын айғағы.
Адамзат өркениеті сол тарихи көшкеруенді темір жолмен алмастырды. Қазақстандағы теміржолдың
нағыз тарихының көш басында биыл іске қосылғанына тура
90 жыл толып отырған атақты
«Түркістан-Сібір» магистралі тұр.
Әлемге жалаң қолмен салынған
ұлы құрылыс ретінде даңқы
танылған Түрксібтің тарих көшіне
жаңаша ілескен ел өміріндегі, қыр
қазағының тұрмысындағы, әсіресе
ұлттық маман қалыптастырудағы
маңызы орасан зор болды. Осы
орайда «Түрксіб толғауы» атты
өнер туындысының дүниеге келуі – тоқсан жылдыққа лайықты
тарту деп білемін. Біз ақын мен
сазгердің шығармашылық туындысына ақ жол тілей отырып,
90 жылдық торқалы тойға шашу
ретінде тартылған бұл туынды
көпшіліктің жүрегінен өзіне лайық
орын алады деген сенімдеміз», –
деді белгілі ардагер-теміржолшы
Қалтай Сәмбетов.
Меруерт ЕСЕНБЕК
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ТҮРКІСТАННАН –
ТАШКЕНТКЕ

ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖОҒАРЫ

Елімізде Түркістаннан Ташкентке темір жол салынып, жаңа туристік бағыттар ашылады. Бұл туралы
ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Qazaqstan» ұлттық арнасындағы «Түркістан:
Көне мен келешек көпірі» деректі фильмінде айтты.
«Қазірдің өзінде Түркістанға 200 мыңдай адам барады. Жол жоқ болса да, қонақүй болмаса да солай. Биыл
дүниежүзілік стандартқа сай әуежайды салдырдық.
Қандай үлкен ұшақ болса да қондыра алады. 3 млн-ға
жақын қонақтарды қарсы ала алады. Соның арқасында
келем деп отырған түркітектес ағайындар жететін болады. Қазір көршілермен Түркістаннан Ташкентке
теміржол салу жөнінде сөйлесіп жатырмыз, оны да
шешеміз», – деді Елбасы.
Оның айтуынша, сонда Самарқан, Бұқара, Ташкент,
Шымкент, Түркістан қалаларынан үлкен шеңбер жасалып, туристік жол ашылады. Санақ бойынша 2025-2030
жылға қарай 3,5 млн халық келуі керек.
Ұлан ОРАЗ

ВОКЗАЛДАҒЫ
ҚАБЫЛДАУ

Ақтөбе жүк тасымалы бөлімшесінің басшысы
Бөріхан Беркімбаев ұлттық компанияның даму
бағыты, еліміздің экономикалық құрылымына қан
жүгіртіп отырған донорлық саланың әлеуметтік
жауапкершілігі жайлы теміржолшылармен кездесуінде жан-жақты әңгімелеп берді.
Ардақ ЕРУБАЕВА,
Ақтөбе
«Соңғы жылдары темір жол саласы заманауи өзгерістерге бет бұрып, бизнесклиматын жақсарту, инфрақұрылымды
дамыту саясатын жаңартты. Цифрлық
технологияның пайдалану өрісі кеңейді. Әлемге дағдарыс әкелген пандемия жағдайында көлік-логистикалық
сектор экономикалық өсімнің басты
драйверлерінің бірі бола алды. Бұл –
саладағы жүйелі даму нәтижесінің
көрінісі», – деп сөз бастаған Бөріхан
Сматуллаұлы ұлттық компанияның
жетістіктеріне тоқталды.
«Қазақстан темір жолы өзінің бизнес моделінде логистикалық және
тасымал активтерін, көліктің барлық
түрлерінің терминалдық және магистральдық инфрақұрылымын біріктіретін саланың басты бөлімі. Компаниямыз корпоративтік әлеуметтік
саясатын іске асыруды тоқтатқан жоқ.
Жұмысшылар алдындағы, шалғайдағы
станциялар мен жол айрықтарының
тұрғындарын медициналық қызмет

көрсетумен қамтамасыз ету бойынша
барлық әлеуметтік міндеттемелерді
орындап келеді. Жұмысшылардың
отбасы мүшелеріне де әлеуметтік
қолдау көрсету бар», – деген Бөріхан
Беркімбаев Ақтөбе ЖТ бөлімшесінде
азаматтардың еңбек құқықтары
мен әлеуметтік кепілдіктерін қорғау
мәселелері тұрақты бақыланып отырғанын, еңбек құқықтарын қорғау үшін
түскен арыздар бойынша келісім комиссиясы жұмыс жасайтынын да айтып өтті.
Атап айтсақ, әлеуметтік мәселелер
бойынша жыл сайын теміржолшылар
үшін купе вагондарында жол жүру
шығындары, медициналық қызмет
көрсету, жасанды тіс салдыру, зейнет жасына толуына орай және I, II
топтағы мүгедектерге жәрдемақы
төлеу қарастырылған. Сонымен қатар,
әйелдер 55, ер адамдар 60 жасына
орай біржолғы сыйақы алады. Көлік
қызметкерлері күні және ҚР Тәуелсіздік
күні мерекесіне орай теміржолшыларға
материалдық көтермелеулер беріледі.
«Өздеріңіз білетіндей, жылда теміржолшылардың балаларына жазғы

сауықтыру демалыс орталықтарына
жолдама беріліп, жаңажылдық
мерекелер өткізіліп, сыйлықтар
беріледі. Әрине, биылғы жағдай
өзгеше. Індетке байланысты көптеген
шараларға шектеу қойылды. Десек
те, онлайн байқаулар өткізу арқылы
бүлдіршіндерді сыйлықсыз қалдырған
жоқпыз. Ерікті жастар карантин кезінде
де қоғамдық жұмыстардан қол үзбеді.
Ардагерлеріміз бен көпбалалы отбасыларын азық-түлікпен қамтамасыз етіп
отырды, оларға алғыс айтамын», – деді
Беркімбаев.
Ақтөбелік бас теміржолшы компанияның әлеуметтік көмектері теміржолшыларды жігерлендіре түсетініне
сенімді. «Атап айтсақ, 3,4,5 класты
станцияларға жұмысқа қабылданған
жас мамандар орналасуына байланысты материалдық көмек алып,
2 жылға дейін еңбекақысына 20
пайыз қосымша үстемеақы төленеді.
Теміржолшылар балалы болғанда және
бала асырап алғанда материалдық

көмек алады. Және де 1 қыркүйекте
мектепке барған балаларға, соның
ішінде 3 және одан да көп баласы бар
отбасыларға, сондай-ақ жалғызілікті
аналарға қаржылай көмек беру жолға
қойылған. Және отбасы күніне орай 4
және одан да көп баласы бар отбасына
материалдық көмек беріледі. Балаларды
қорғау күніне орай материалдық көмек
те қарастырылған. Жастар күніне орай
«Жас теміржолшы отбасы» байқауының
жеңімпазы болғандар жыл сайын марапатталып келеді», – деді.
Бөріхан Сматуллаұлы Ақтөбе бөлімшесінде әлеуметтік мәселелер
талапқа сай орындалып отырғанын
айтып, әріптестерін еңбек майданында қарқынды жұмыс жасауға шақырды.
Тоғыз жолдың торабында отырған
ақтөбелік теміржолшылар жүк тасымалында көрсеткіші жоғары. «Батыс
Еуропа-Батыс Қытай» және Ресейге
қатынайтын транзиттік байланыс жыл
санап артып келеді.
Суретті түсірген автор

ЛОКОМОТИВ ШАРУАШЫЛЫҒЫ
Жақында Маңғыстау станциясының теміржол
вокзалына келіп-кетіп жатқан халықпен «Вокзалдағы
қабылдау» акциясы ұйымдастырылды.
Аталған профилактикалық іс шара көші-қон заңнамасын және шетел азаматтарының Қазақстанда
жүріп-тұруы туралы қағидасын түсіндіру, сыбайлас
жемқорлықпен күрес, құқық бұзушылықтарға мүлдем
төзбеушілік, бөтеннің мүлкін ұрлаудың алдын алу
мақсатында өткізілді.
Оған Маңғыстау станциясындағы желілік полиция
бөлімінің бірінші орынбасары Р.Шманов және бөлімнің
әкімшілік полиция бөлімшесінің, көші-қон қызметі
тобының, «Нұр Отан» партиясының жергілікті филиалы
өкілдері мен вокзал қызметкерлері қатысты.
− Кездесу барысында вокзалдағы жолаушылар көшіқон заңнамасында жаңалықтардан хабардар етіп,
шетелдіктердің елімізге келу және жүріп тұру тәртібі туралы ақпарат бердік. Құзыретті орган өкілдері өздеріне
қатысты сұрақтарға жауап беріп, жолаушыларға қажетті
мағлұматтармен бөлісті, – дейді бұл туралы Маңғыстау
станциясындағы жергілікті полиция бөлімінің көші-қон
қызмет тобының аға инспекторы Э.Исламов.
Шахида ЖҰМАН, Маңғыстау
Суретті түсірген автор

ТӘРТІП САҚШЫЛАРЫНА
АЛҒЫСЫ ШЕКСІЗ

ЖОСПАРЛЫ ЖҰМЫСТАР НӘТИЖЕ БЕРДІ
Қыс келіп, аязды күндердің күшіне мінуімен Семей ЖТ бөлімшесі бойынша локомотив шаруашылығында қауырт жұмыстар орын алуда. Онсыз да
күн тәртібінен түспейтін пойыз қозғалысы қауіпсіздігін сақтау мен еңбекті
қорғауда, жүк тасымалы мен маневрлік шараларды сапалы жүзеге асыруда айлықтар ұйымдастырылып, қызмет барысына оң нәтижелер енгізуде.
Қуаныш ҚОЖАЕВ,
Семей
Атап айтсақ, пойыз қозғалысы
қауіпсіздігін сақтау мақсатында
тоқсандық ұйымдастырылған болатын. Арнайы шара барысында
локомотив бригадаларының келукету уақытындағы жүйелілік пен
тепловоздардың тежегіш құрылғылары,
аппаратуралар толықтай жіті тексеруден өтті. Басты мақсат – жыл соңын
жетістікпен қорытындылау, мақсатты
шараларға кедергілерсіз қол жеткізу. Арнайы шара барысында алаңдаушылық
туғызарлықтай ақаулықтар мен маңызды ескертпелер орын алмады.
Айта кетерлігі сол, қысқы маусымдағы
сындарлы шақтарға арналған мұндай
шаралар локомотив бригадаларының
біліктілігін шыңдай түсетіні белгілі.
Соның нәтижесі болар, қазіргі таңда Семей ЖТ бөлімшесі бойынша локомотив
айналымының тәуліктік өнімділігі 101,8

пайызға артып отыр. Сол тәрізді елеулі
көрсеткіш саналатын локомотивтің орташа тәуліктік жүріс өнімділігі де 102,9
пайызға жоғарылап, бұл бағыттағы
жұмыстардың нәтижелілігін көрсетті.
Яғни, жыл басындағы жоспарлы
көрсеткіштерге қол жеткізілді деген сөз.
Бұл шаралардың сыртында тағы
бір үлкен жетістік – бөлімшедегі

тораптық жүк станцияларындағы
босаған вагондарды жинап алу мен
өзге бөлімшелерден қабылданатын
пойыздарды діттеген межеге кешіктірмей жеткізіп салу бойынша да өнімді
жұмыс бар. Бұл орайда техникалық
жоспар бойынша белгіленген
жұмыстар артығымен орындалып, 3,62
пайызға артыпты.

Локомотив шаруашылығындағы
мұндай жетістікті шаралар тек машинистерге ғана емес, инженерліктехникалық қызметкерлер үшін де
маңызды. Сонымен қатар, пойыз
диспетчерлеріне, пойыз құрастырушыларға да қатысты екендігі
белгілі. Осы орайда бөлімше басшысы
Сиязбек Әлішевтің нұсқамасымен тың
шаралар қатары қабылданған еді. Атап
айтсақ, жергілікті вагон айналымын
ширату, жүк пойыздарының орташа
салмағын арттыру және техникалық
жылдамдықты жоғарылату мен отынэнергетикалық ресурсты үнемдеу
бойынша жұмыс барысы қазіргі күні
де өз мәнінде жүргізілуде.
– Теміржол саласындағы ең жоғары
жауапкершілік машинистер мен машинистер көмекшілеріне жүктеледі.
Сондай-ақ, желі бойындағы салалас өзге де қызметкерлердің
ақаулық жібермеулері де назарда
ұсталады. Теміржол саласын бірінші кезекте алға сүйрейтін – локомотив. Осыған орай түрлі іс-шаралар
ұйымдастырылып, әр локомотившінің
мұқияттылығы, жұмысқа құнттылығы
да жіті қадағалауға алынуда. Өткізілген
техникалық дәрістер, акциялар,
жоспарлы жұмыстар зор нәтиже берді.
Міндет тұтылған шараларға толығымен
қол жеткізілді. Сол себептен де, биылғы
жылы өнімділік көлемі артып отыр, –
дейді бұл орайда пікір білдірген жергілікті локомотив шаруашылығының
басшылары.
Суретті түсірген автор

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ

Жақында «Маңғыстау-Алматы» пойызының жолаушысы Маңғыстау станциясына келіп жоғалтқан
4 млн теңгесін іздеп, тапқан адамнан қайтаруды
өтінген хабарламалар ватсап желісінде желдей ескенді. Қазір аталған азамат жоғалған қаражатын қолына
алып, қуанышымен бөлісуде.
Шымкент қаласындағы үйін сатып, ақшаның жартысын сөмкеге салып Маңғыстау бағытында жолға
шыққан Асқар Жоланов есімді азамат 27 қараша күні
таңда Маңғыстау станциясына жетеді. Вагоннан түсіп,
сөмкелерін алып, әрі қарай көлікке отырмақ болғанда
ақша салынған сөмкенің жоқтығын байқайды. Сөмкеде
керекті құжаттар да болған. Қапелімде қомақты
қаражаттан айрылып қалған азамат бірден сөмкені өзі
іздеуге кіріседі. Бірақ нәтиже болмағасын Маңғыстау
станциясындағы желілік полиция бөліміне барып арыз
жазады. Көлік полицейлері жедел әрекет етіп, жоғалған
4 млн теңгені тауып, иесіне қайтарады.
− Бұл азамат Шымкент қаласындағы үйін сатып,
ақшасының жартысына Ақтау қаласынан баспана алуды, қалған бөлігін ауырып жүрген баласының еміне
жұмсауды мақсат еткен екен. Байқаусызда Ақтауға
алып шыққан 4 млн теңгесінен айрылып қалып, бізге
келді. Арыз түскеннен жедел із кесіп, әрекетке кірістік.
Барлық аумаққа жаяу рейд жүргіздік. Арызданушы азамат отырған пойыз вагонының әрбір жолаушысын тізімдеп, тексеріске шықтық. Олармен байланысқа шығып,
мекенжайына дейін іздеп бардық. Сөмкенің бөтен
жолаушының қолында кеткенін анықтап, оны жеке мекенжайдан таптық, – дейді Маңғыстау станциясындағы
желілік полиция бөлімі бастығының жедел қызмет
жөніндегі орынбасары Қуанышкерей Қызылбаев.
Желілік полиция өкілінің сөзінше, вокзал аумағы
үлкен және оған келіп-кетіп жатқан жолаушылар көп
болғандықтан іздеу процесі онай болмаған. Бес күнге
созылған. Жолаушы азамат ақша салынған сөмкесін
пойыздан түскен уақытта перронда қалдырған. Ал оны
белгісіз азамат өзімен бірге алып кеткен.
Айсұлтан АРМАН, Маңғыстау
Суретті түсірген автор

ШЕКАРАЛЫҚ СТАНЦИЯЛАР –
ТРАНЗИТТІК ӘЛЕУЕТТІ АРТТЫРУ ДӘЛІЗІ
(Соңы. Басы 1 бетте)
Оның айтуынша, интеграциялық үдерістерді
қамтамасыз етуде, Еуропа мен Қытай елдері
арасындағы экономикалық байланыстарды дамытуда
үлкен әлеуетке ие Достық станциясы үш халықаралық
көлік дәлізін байланыстырады. Оның географиялық
жағынан тиімді орналасуы Қазақстан аумағы арқылы
транзиттік тасымалдардың табысты дамуына ықпал
етуде. Мәселен, Еуропа-Қытай қатынасындағы
жүктер өтетін Достық шекара өткелінде «Нұрлы жол»
инфрақұрылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданып,
оның шеңберінде «Достық-Мойынты теміржол көлік
дәлізін жаңғырту» жобасы қолға алынды. Уақыт өте
келе Достық темір жол станциясын кеңейту мен
жаңғырту жоспарланып отыр, яғни жолды күрделі
жөндеуден өткізу, темір жол инфрақұрылымының
бірқатар объектілерін, оның ішінде тар табанды екінші басты және қабылдау-жөнелту жолдарын салу.
Сонымен қатар жеке инвестицияларды тарту есебінен
жаңа жүк тиейтін контейнерлік терминалдар салып,
қолданыстағыларын қайта құрылымдау көзделуде.
Осының барлығы пойыздарды қабылдау және тапсыру кезінде өңдеу уақытын қысқартуға, Қазақстан
аумағы арқылы транзиттік тасымалдау көлемін
ұлғайтуға мүмкіндік береді. Достық-Мойынты учаскесін жаңғырту аяқталғаннан кейін Достық-Қарталы
бағыты бойынша контейнерлік пойыздардың
жылдамдығы тәулігіне 1300 км-ге дейін артады
деп күтілуде. Ал Қытаймен шекарадағы транзиттік
өткізу пункттерінің қуатын арттыру үшін 2021 жылы
Достық және Алтынкөл станцияларын дамытудың
бас жоспарлары әзірленбек. Еске сала кетсек, биыл
қараша айында «ҚТЖ» ҰК» АҚ мен «DostykTransport
ation&Logistics» ЖШС арасында Достық станциясында терминал құрылысы бойынша ынтымақтастық
туралы келісімге қол қойылды. Бұл – терминалдар
құрылысы бойынша Достық станциясын дамыту

шеңберінде жеке компаниялар іске асырып жатқан
төртінші жоба. Достық станциясында Қытайдан келетін контейнерлерді өңдеу бойынша жаңа терминалдар салу контейнерлерді өңдеуді жылына 1 миллион
контейнерге (ЖФЭ) дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді.
САРЫАҒАШТЫҢ ЖҮГІН ЖЕҢІЛДЕТПЕК
Қазақстан темір жолдарында Өзбекстанға транзиттік тасымалдардың негізгі жүк ағыны Сарыағаш
станциясы арқылы өтеді. «Өкінішке орай, Сарыағаш
мемлекетаралық түйісу станциясы өткізу қабілетінің
шыңында жұмыс істеп тұр. Жергілікті жердің тар болуына және жер учаскелерінің тапшылығына байланысты станцияның одан әрі дамыту мүмкіндігі
болмай отыр. Қазақстан-Өзбекстан мемлекеттік
шекарасындағы теміржол учаскелерінің өткізу
қабілетін арттыру үшін «ҚТЖ»ҰК» АҚ ДарбазаМақтаарал жаңа теміржол желісін дамыту мәселесін
қарастыруда. Бұл Сарыағаш-Ташкент учаскесінен
жаңа тармаққа жүк ағынын қайта бөлуге мүмкіндік
береді және Түркістан облысының шекара маңы
өңірінің дамуына серпін береді», – дейді Қанат
Әлмағамбетов.
Осы ретте, «ҚТЖ» ҰК» АҚ мен «Өзбекстан темір
йуллари» АҚ арасында жаңа теміржол желілерін
салу арқылы транзиттік әлеуетті тиімді пайдалану
және оны дамытудың оңтайлы нұсқаларын зерделеу үшін ынтымақтастық туралы Меморандумға қол
қойылғанын айтар едік. Уағдаластық шеңберінде
жаңа бағыттардың ойға қонымдылығы туралы ұсыныстар дайындау, негізгі өндірістік және
экономикалық көрсеткіштерді анықтау бойынша
жұмыс тобы құрылды.
БАТЫСТАҒЫ ТҮЙІСУ БЕКЕТТЕРІ
Ресеймен шекаралас Илецк-1 теміржол станциясы еліміздің батыс өңірінде орналасқан. Ол Ресей
аумағында орналасқанына қарамастан, шаруашылық

жүргізу объектісі ретінде Қазақстанға заңды түрде
тиесілі. Илецк станциясы – Ресей мен Қазақстанның
транзиттік мүмкіндіктерін дамытудағы негізгі буын.
Қытай-Еуропа контейнерлік тасымалдарын кедергісіз өткізу және өткізу қабілетін арттыру үшін
мұнда екі қабылдау-жөнелту жолының құрылысы
және қолданыстағы №29 қабылдау-жөнелту жолын
ұзарту жоспарланып отыр. Батыс аймақтағы келесі
бір станция Ганюшкинода қазір қызу жұмыс жүріп
жатыр, мақсат – теміржол өткізу пунктін Ганюшкино станциясынан Дина Нұрпейісова атындағы
разъезге ауыстыру. Теміржолшылар бұл шекаралас
станциядағы экономикалық өрлеудің әлі алда екеніне
сенімді. Әзірге өткізу пункттері инфрақұрылымының негізгі бөлігі күрделі салымдарды қажет етіп
отыр. «Ел Үкіметінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі
қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік шекарасы арқылы өткізу пункттерін
ашу (жабу), олардың жұмыс істеуі (пайдаланылуы)
қағидаларына, сондай-ақ жұмысын техникалық
жарақтандыру және ұйымдастыру жөніндегі
талаптарға сәйкес өткізу пункттерін одан әрі күтіпұстаудың көліктік, инженерлік және әлеуметтіктұрмыстық инфрақұрылымын құру және дамыту,
сондай-ақ, онда мемлекеттік бақылау органдарының
бөлімшелерін қалыптастыру республикалық бюджет
қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Оларға сәйкес
өткізу пункті объектілерінің құрылысы мен жайластырылуына қатысты тапсырыс берушінің функциялары ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму
министрлігіне жүктелген», – дейді бұған қатысты
Қанат Әлмағамбетов.
Атап өтерлігі, Қазақстанның мемлекеттік шекарасы
арқылы өтетін барлық теміржол өткізу пункттерінің
техникалық жабдықталуы қойылған міндеттерді
орындаса да, уақытпен бірге жүруге мүмкіндік бермей
отыр. Өйткені, өткізу пункттері инфрақұрылымының
негізгі бөлігі күрделі салымдарды қажет етуде.

Қ А З А Қ С ТА Н

ТЕМІРЖОЛШЫСЫ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИК

К А З А Х С ТА Н А

ПУЛЬС ОТРАСЛИ

№93 (2601) 04/12/2020

railnews.kz

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

ТВОИ ЛЮДИ, МАГИСТРАЛЬ!

ПРЕДОТВРАТИЛ СХОД ВАГОНОВ
Составитель поездов станции Костанай Костанайского отделения грузовых перевозок Тотай Толемисов обнаружил
изгиб рельса на пути, чем предотвратил сход поезда.
Аслан КУДАБАЕВ,
Костанай
13 ноября в дневную смену при осаживании
20 вагонов, груженых щебнем, на подъездной
путь частного грузоотправителя маневровым
локомотивом ТЭМ-2, Тотай Толемисов, стоявший на специальной подножке первого по
ходу движения вагона, при следовании по
участку подъездного пути между стрелочными
переводами увидел впереди излом рельса на
правой нити. В тот же момент по рации он
дал машинисту команду на экстренную остановку. Об обнаруженном изломе сообщили
маневровому диспетчеру, после чего были
приняты все необходимые меры по устранению дефекта пути.

Благодаря бдительности составителя
поездов Тотая Толемисова были предотвращены возможные тяжелые последствия,
поскольку участок железнодорожного пути

с дефектом находился на путепроводе – на
мосту, пересекающем одну из главных улиц
областного центра с оживленным автомобильным движением. Аварийный изгиб
рельса мог повлечь падение подвижного состава с моста, последствия чего даже страшно
представить.
Тотаю Толемисову 28 лет, в Костанайском
отделении ГП он работает с 2017 года.
– За это время зарекомендовал себя технически грамотным, ответственным, исполнительным работником, – говорит главный инженер станции Костанай Алданыш Наженов.
– Он настоящий профессионал своего дела,
умеет действовать в нестандартных ситуациях, что и продемонстрировал в данном случае.
За бдительность и добросовестное выполнение своих функциональных обязанностей
Тотай Толемисов награжден руководством
компании АО «ЦТС», на чьих подъездных
путях был обнаружен дефект, благодарственным письмом и сертификатом.
Фото автора

СНЕГОБОРЬБА

За последнюю неделю в Карагандинском
регионе выпали обильные осадки. В связи
с этим работники станций в круглосуточном
режиме ведут снегоборьбу.

Филиал ТОО «КТЖ – Грузовые
перевозки» – «Карагандинское
отделение ГП» рапортует о полной
готовности смежных служб к зиме.
К настоящему моменту работниками проведена очистка приемоотправочных и сортировочных
путей, определены решающие
станции закрепления снегоуборочной техники, проведен осенний
комиссионный осмотр станций отделения ГП по подготовке к работе

хозяйств в зимний период.
Как отметил заместитель начальника технического отдела филиала
ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки»
Максат Бугутаев, штат работников
укомплектован, проведено обучение
167 первозимников с последующим
их обеспечением зимней спецодеждой и спецобувью. Кроме того, рабочие места обеспечены инвентарем
строгого учета, сигнальными принадлежностями, в том числе фонарями, создан запас песка для работы
во время гололеда. Обеспеченность
техническим углем для отопления

зданий и сооружений станций и
предприятий составляет 100%.
Из-за обильных снегопадов работа по уборке снега в отделении
ведется круглосуточно. На станции
Кокпекты во главе с ревизором
службы безопасности движения
Жанатом Мукушевым от снежных
заносов очищают железнодорожные пути и стрелочные переводы.

– Совместно с филиалом АО «НК
«ҚТЖ» – «Карагандинское отделение магистральной сети» разработан план снегоборьбы, проведен
текущий ремонт зданий и сооружений. Сегодня филиалу выдано
свидетельство о готовности к работе
в зимний период 2020-2021 года, –
сообщил Максат Бугутаев.
Фото автора

КОНКУРС

ЛУЧШИЙ ИЗ ОСМОТРЩИКОВ
В Оскеменском эксплуатационном вагонном депо
(ВЧД-24) наградили победителей второго этапа конкурса
«Лучший осмотрщик вагонов-2020».
Ольга УШАКОВА,
Оскемен-1
По словам начальника производственнотехнического отдела ВЧД-24 Игоря Громова,
конкурс проводился в два этапа. Первый заключался в отборе кандидатов на линейных ПТО
и КПТО, и его победители стали участниками
второго этапа.
– В этом году второй этап конкурса проводили
методом онлайн-тестирования посредством
связи ЛИНК. В нем принимали участие по одному представителю с каждого ПТО и КПТО.
Итого – семь осмотрщиков вагонов, – говорит
Игорь Громов.

К слову, в связи с введением карантинного режима и тем, что Усть-Каменогорск и прилегающие города закрыты санитарными блокпостами,
конкурс не удалось провести в заранее запланированном формате. Не было практической части.
Так кто же оказался лучшим осмотрщиком? По
данным инженера-технолога первой категории
ВЧД-24 Эльмиры Капаровой, первое место занял
осмотрщик-ремонтник вагонов ПТО станции
Кумыстау (бывшая Серебрянка) Даулет Слямов.
Он набрал наибольшее число баллов – 47. Второе
место занял осмотрщик вагонов ПТО станции
Оскемен-1 Марат Курмангалиев. У него –

42 балла. На третьем месте осмотрщик-ремонтник вагонов ПТО станции Риддер Санат
Касаинов, набравший 39 баллов. Победителей
наградили грамотами и ценными призами.
Такой конкурс стимулирует повышение квалификации, распространяет передовые методы
работы, закрепляет навыки, знания осмотрщиков
вагонов.
– Основная цель конкурса – это пропаганда
изучения нормативно-технической документации, регламентирующей работу железнодорожного транспорта, углубление знаний работников,
повышение эффективности и качества работы,
обеспечение безопасности движения поездов,
а также формирование у работников активной
жизненной позиции, современных и позитивных
жизненных ценностей, корпоративного духа, –
говорит Игорь Громов.
Кстати, в предыдущие годы такие конкурсы
состояли из теоретической и практической проверки знаний. Сначала осмотрщики проходили
тестирование по темам, которые касались их
работы. Потом на участке текущего отцепочного
ремонта станции Оскемен-1 конкурсанты выявляли неисправности в двух вагонах. За считанные
минуты им необходимо было обнаружить явные
и скрытые дефекты ходовой части, кузова, автотормозного и автосцепного оборудования.
Фото Эльмиры КАПАРОВОЙ

ОХРАНА ТРУДА

КОНТРОЛЬ И ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Вопросам охраны труда на
станции Алматы-1 уделяется
особое внимание. На предприятии принимаются все
необходимые меры для безаварийной работы и профилактики производственного
травматизма.
Елена КОЛДАСБАЕВА,
Алматы
Под контролем – соблюдение технологии производства работ, содержание рабочих мест, зданий,
исправность инструментов и приспособлений
согласно требованиям техники безопасности,
обеспечение работников спецодеждой, обувью и
средствами индивидуальной защиты.
В период карантина акцент делается также на
санитарно-гигиеническом состоянии бытовых и
служебных помещений, качественном проведении
медицинского освидетельствования работников.
Перед дежурством в медпункте ВЧД-25 осуществляется предсменное медицинское освидетельствование станционных диспетчеров, составителей
поездов и регулировщиков скорости движения
вагонов. На планерных совещаниях ответственным руководителем проверяется прохождение
предсменных медицинских осмотров.
Кроме того, проводятся Дни безопасности и
охраны труда и внезапные проверки, в том числе
ночные, на предмет соблюдения работниками
станции трудовой дисциплины и безопасных

ВРЕМЯ ЛИДЕРОВ
Брать на себя ответственность, последовательно идти к достижению конкретных целей и
вести за собой команду под силу лишь настоящему лидеру. По мнению коллег, примером
мудрого руководства и положительного влияния на других является директор Технического
центра АО «НК «ҚТЖ» Азамат Жангельды.

Махаббат НЕГЕМБАЕВА

К ЗИМЕ ГОТОВЫ
Светлана МОГАЙ,
Караганда
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приемов труда при выполнении технологических
процессов. Также ведется административная
проверка освещения парков, состояния парковой связи громкоговорящего оповещения,
маневровой радиосвязи, наличия на междупутье
посторонних предметов, угрожающих технике
личной безопасности работников станции. В
адрес ответственных организаций немедленно
направляются предписания по устранению выявленных замечаний.
– Все наши работники трудятся в зоне повышенной опасности, поэтому разработанные мероприятия направлены на снижение уровня травматизма,
аварийных ситуаций, выявление травмоопасных
зон и принятие необходимых мер по их ограждению, установке знаков безопасности для избежания наезда подвижного состава на работников,
– говорит главный инженер станции Алматы-1
Эльвира Шабакова. – Особое внимание уделяется
также соблюдению мер личной безопасности во
время производства работ и укреплению в кол-

лективе трудовой и технологической дисциплины.
По информации главного инженера, ежеквартально проводится проверка состояния подъездных путей, правильности складирования грузов,
наличия габарита, знаков «негабаритное место»,
при выявлении нарушений в установленном порядке запрещается подача и уборка вагонов.
Вопросы организации и проведения профилактической работы, обмена передовыми методами
труда ежегодно рассматриваются в школах-семинарах с привлечением специалистов в этом
направлении.
– От охраны труда зависит успешное функционирование железной дороги. Мы стараемся
внедрить в сознание каждого работника понятие
культуры безопасного труда и личной ответственности за свое здоровье. Повышаем информированность работников о наиболее распространенных
профессиональных рисках и способах управления
ими, – отмечает Эльвира Шабакова.
Фото автора

Первые шаги на железной дороге Азамат начал слесарем по
ремонту филиала АО «НК «ҚТЖ»
– «Астанинское эксплуатационное вагонное депо» в 2008 году.
За годы ответственного труда
прошел все этапы до эксперта
и руководителя, обладающего
острым умом и умением мотивировать подчиненных.
– Қазақстан темір жолы богата
лидерами отрасли, в каждом хозяйстве и регионе работают профессионалы, которые своим трудом и навыками руководителей
развивают отрасль, но об Азамате
Жангельды хочется рассказать
подробнее, – делится главный менеджер отдела интеллектуальной
собственности Технического центра АО «НК «ҚТЖ» Азамат Мангитаев. – Азамат Адильханулы
является сторонником передовых
технологий, развивает культуру
интеллектуальной собственности
и помогает нашим коллегам в
продвижении рационализаторских предложений.

С приходом Азамата Жангельды в Технический центр внедрен
новый подход в обеспечении
выполнения требований технической политики компании
ремонтными организациями, изготовителями и собственниками
железнодорожного подвижного
состава и объектов инфраструктуры, отмечает Азамат Мангитаев.
Кроме того, проводится работа
по изменению процесса деятельности метрологической службы,
рационализаторской и научно-исследовательской работы АО «НК
«ҚТЖ». Ведется оцифровка всего
библиотечного фонда компании
с созданием электронной библиотеки, где размещены более
300 тысяч научных и информационных материалов.
К экспертному мнению Азамата Жангельды прислушивается
Комиссия вагонного хозяйства
Совета по железнодорожному
транспорту государств – участников Содружества, полноценным
участником которой он является.
– Одной из ярких черт руководства Техническим центром является требование коммуникации и
информирования о деятельности
курируемого подразделения для
всех работников, – подчеркивает Азамат Мангитаев. – Азамат
Адильханулы является инициатором создания информационных
бюллетеней, которые по корпоративной почте рассылаются
практически всем сотрудникам
компании, благодаря чему они
узнают о развитии научной составляющей в железнодорожной
отрасли.
Фото Александра ЖАБЧУКА

НА ПУТИ К МЕЧТЕ
Ведущий инженер департамента безопасности АО «НК «ҚТЖ» Роза Айнабекова – железнодорожница в третьем поколении. Достойный продолжатель семейной династии, в
прошлом году она вошла в пул «100 молодых
лиц ҚТЖ», а сейчас проходит обучение в Школе корпоративного блогера АО «НК «ҚТЖ».
Надежда НОВИЦКАЯ,
Кокшетау
Трудовую деятельность на железной дороге Роза Айнабекова
начала в 2008 году на станции
Тайынша. Она активно принимала участие в региональных и
республиканских форумах ҚТЖ,
неоднократно посещала корпоративный молодежный лагерь
«Сен болмасаң, кiм?», занимается
волонтерской деятельностью. В
2013-м стала победителем в номинации «Молодая семья железнодорожников», имеет множество сертификатов, в том числе «Будущий
управленец», а также грамоты от
руководства АО «НК «ҚТЖ» и его
филиалов. В 2017 году, параллельно выполняя обязанности
цехкома, отмечена нагрудным
знаком «25 лет КАЗПРОФТРАНС».
Если говорить о достижениях вне
компании, в 2018 году железнодорожница получила грамоту
председателя Правительства для
граждан столицы.
В должности ведущего инженера департамента безопасности
АО «НК «ҚТЖ» Роза Айнабекова
работает с 2018 года. Любовь к
железной дороге и ее ценностям
ей привили в семье. Дедушка
был машинистом Кушмурунского локомотивного депо, Отец,
Игсин Камбарович, проработал
в отрасли более 40 лет, 30 из
которых – составителем поездов.
Награжден нагрудным знаком
«За обеспечение безопасности
движения», мама Розы, Саруар
Болатовна, – билетный кассир с
30-летним стажем.
– Я приложу максимум усилий,
чтобы не подвести своих родных
и стать достойным продолжателем династии, – говорит Роза
Айнабекова. – Желание стать
корпоративным блогером ҚТЖ
появилось не случайно. Это поможет мне грамотно представлять и
осуществлять задуманные проек-

ты, освещать новости, достижения
работников компании, вдохновлять молодежь трудиться на благо
железнодорожной отрасли.
В число будущих блогеров Роза
Айнабекова попала по результатам выполненных заданий трех
модулей обучения «100 молодых лиц ҚТЖ» и проводимого в
компании кастинга. Группу для
обучения в Школе корпоративного блогера АО «НК «ҚТЖ» собрали
из самых креативных, организованных, активных.
– В течение полутора месяцев
нас будут обучать передовым
навыкам продвижения бренда
нашей компании. Лучшие мастера в этом деле – бизнес-тренеры
нашей страны, а также приглашенные из России. Они дадут все
необходимые инструменты для
реализации проектов, научат грамотно писать посты, правильно
фотографировать и монтировать
видео, – рассказывает Роза Айнабекова. – А в конце обучения нас
ждет самое интересное – защита
дипломных проектов, по результатам которой останутся самые
сильнейшие. Безмерно благодарю
компанию за такие возможности
для реализации своих целей и
навыков. Руководство ҚТЖ очень
много вкладывает в нас, молодежь
и поддерживает в начинаниях.
Фото автора

Ақтөбе магистральдық желі бөлімшесінің басшылығы мен ұжымы
Өртке қарсы қызметінің зейнеткері
Мырзағұлов Есім Қасымұлының
қайтыс болуына байланысты марқұмның жұбайы мен балашағасына, туған-туыстарына көңіл айтады. 42 жыл осы салада тер
төгіп, ұзақ жылдар аймақтың өртке қарсы қызмет жасағын басқарған
асыл азаматтың топырағы торқа, жаны жәннатта болсын!
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АЛМА САБАҒЫНАН АЛЫС ТҮСПЕЙДІ...
Түбек темір жолының вагон шаруашылығын дамытуға бір кісідей үлес қосқан теміржолшы Жаңабай Түйебаевтың әу бастағы
арманы әскери қызметкер болу екен. Тағдыр
оны жартылай әскери сала – теміржолға
бастапты. Жуырда зейнет жасына толып,
құрметті демалысқа шыққан тарлан теміржолшыны туған ұжымы қимай шығарып
салды.
Жат елде туып, ер жеткен ол атақонысқа
орда бұзар отыз жасында келіпті. Сондықтан
туған жерде тұрып, еңбек етудің не екенін ол
жақсы біледі. «1957 жылы Түркіменстанның
Ташауз облысында дүниеге келдім. 1988 жылы
Маңғыстауға қоныс аударған соң Маңғыстау
вагон депосының Бейнеу станциясындағы
вагондарға техникалық қызмет көрсету пунктіне вагон жөндеуші болып жұмысқа тұрдым.
Содан бері осы салада, қал-қадірімше еңбек
етіп, абыройсыз болмасақ дедік. 1996-2005
жылдары Сай-Өтес станциясындағы вагондарға
техникалық қызмет көрсету пунктінде шебер,
2005-2007 жылдары Бейнеудегі ТҚП бастығы,
2007 жылдан бері Сай-Өтесте шебер болдым.
Осы жылдар ішінде вагон саласының біз білмеген ұңғыл-шұңғылы қалмады десек болады», –
деп күледі кейіпкеріміз.
Өз саласының нағыз шеберіне айналып,
қаншама шәкірт даярлаған жанның кейінгі
жастарға айтары – ең алдымен, тәртіп.
– Теміржолда темірдей тәртіп о бастан
қалыптасқан, босаңсыған жерден ақау шығады,
оны күнделікті өмірде көріп жүрміз. Белгілі
нұсқаулықтармен жүресің. Әркімнің өзінің

қызметтік нұсқаулығы бар. Соны ұйқыдан оятып
сұраса да білетіндей болуың керек. Онсыз қиын.
Әсіресе біздің Сай-Өтестің басында жұмыс істейтіндер ескеретін ерекшеліктер көп. Сай-Өтес пен
Шетпенің арасы кілең таулы жер. Ылди да бар,
биікке де шығады, қисық жол да кездеседі. Станциядан Маңғыстау станциясына ылдиға қарай
кететін пойыздардың жүру тәртібі де басқа. Таулы, тегіс жерде жүруге арналған тәртіпке қою керек. Сол дұрыс болмаса, тежегіш істемей, пойыз
тоқтай алмай қалуы мүмкін. Сондықтан біздің
вагон қараушылардан сұрайтынымыз да, оларға
үйрететініміз де сол. Асығып, қателеспеу керек.
Бірақ жұмысты өз уақытымен орындау қажет.
Себебі, жолаушылар пойыздары қатаң кестемен
жүреді. Жүк пойыздарына да іркуге болмайды.
Жауапкершілік бар жерде жұмыс та тиянақты
жүреді, – дейді ол.

БӘРЕКЕЛДІ!

Поздравляем!

Елге оралғасын Ақтау көлік колледжіне оқуға
түсіп, теміржол саласында білім алады. Жары
да өзімен қатар теміржол жұмысына араласып,
«Теміржолсу» мекемесінен зейнетке шығады.
Екеуі екі ұл мен үш қызды тәрбиелеп жеткізеді.
− Мектепті бітіргесін Харковьтағы әскери
авиациялық училищеге қанша тырыссам да
оқуға түсе алмадым. Жасың жетпейді деп
қайтарды. Мен қазан айында туғанмын. Оған
қыркүйек айына дейін туғандар ілінді. Содан
басқа оқуға тапсырып, су саласында білім алдым.
Біз негізі теміржолшылар әулетіміз. Әкемнің
інілері Жексенбай, Амангелді Түйебаевтар вагон шаруашылығында, Нұрлан Түйебаев электрмен жабдықтау дистанциясында еңбек етеді. Сол
кісілерге қарап өскен біз де осы кәсіпті таңдадық.
Ағаларымның балалары екеуі ЭЧ мекемесінде,
біреуі станция кезекшісі, екеуі электрмен қамту
дистанциясында, сондықтан «алма сабағынан
алыс түспейді» екен, айналып келіп мен де теміржолшы болдым, оған еш өкінішім жоқ, – деп
сыр шертті Жаңабай аға.
Кейіпкеріміздің бір ұлы Жамбыл Түйебаев
бүгінде әке жолын жалғаған теміржолшы, ол
да вагон шаруашылығы саласында тер төгуде.
Алматыдағы М.Тынышбаев атындағы жоғары
оқу орнында білім алып, 2006 жылы жолдамамен Атырау вагон жөндеу депосында жұмысын
бастаған. Бірнеше жылдан соң Маңғыстау вагон пайдалану депосына ауысып, бүгінде депода өндірістік қауіпсіздік қызметі секторында
өнеркәсіптік қауіпсіздік жөніндегі бас маман.
Шахида ЖҰМАН, Маңғыстау
Суретті түсірген автор

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ЖЕҢІСКЕ – 75 ЖЫЛ

МЕРЕЙІ ҮСТЕМ БОЛДЫ

МАРАПАТ ИЕСІН ТАПТЫ

Биылғы жылдың
тамыз айында «ҚТЖ»
ҰК» АҚ-да ТүркістанСібір темір жолының 90 жылдығына
орай «Түрксіб – балалар көзімен» тақырыбында «Балауса
болашақ» деп аталатын балалар мен
жасөспірімдердің онлайн-конкурсы өткен
болатын.
Конкурсқа Компанияның филиалдары мен еншілес ұйымдарының
7-ден 14 жасқа дейінгі балалары қатысты. Шығармашылық
шараның мақсаты қазіргі қоғамда
маңызды да беделді теміржолшы
мамандығын танымал ету, шойын
жол магистралінің аяққа тұруы
мен дамуын, өмірге келу тарихы
туралы өскелең ұрпақтың түсінігін
қалыптастыру болатын.
Байқауға атыраулық теміржолшылардың балалары да қатысып,
бақ сынады. Солардың ішінде

Жамбыл жүк тасымалы бөлімшесінің бастауыш кәсіподақ
ұйымының төрағасы Серік Ақшораев Ұлы Отан соғысының ардагері, байырғы машинист Базарбай Бурбаевтың шаңырағында болды.
Өңірден майдан даласына аттанып, қайта оралғандардың ішінде көзі
тірі жалғыз майдангер-теміржолшы әлі де ширақ. Бөлімше өкілі қарияны
Ұлы Жеңістің 75 жылдық мерейтойына арналған естелік медальмен
марапаттап, төсбелгіні ардагердің кеудесіне тақты.
«Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан, Жеңіске атсалысқан атаапаларымызға мәңгі қарыздармыз. Сіздер дұшпан табанынан байтақ
даламыздың топырағын қорғап, бабалар сертіне адалдық таныттыңыздар.
От пен оқтың ортасында қан кеше жүріп, туған Отанымызды қорғадыңыздар. Қарт жауынгерлеріміздің қатары сиреп бара жатқаны біздің
де жанымызға батады. Олардың ерліктері ешқашан ұмытылмайды», –
деді Серік Ақшораев.
Өз кезегінде Базарбай қария да теміржолшыларға алғысын жеткізіп, естеліктерімен бөлісті. «Менің жасым тоқсанның бесеуіне келді.
Ұрпағымның да ұзақ жасауына тілектеспін. Осынша ғұмыр жасасам да
есту қабілетім жақсы, көзім де алыс-жақынды ажырата алады. Мен 1942
жылы Кеңес әскерінің қатарына шақырылып, 393-ші полк құрамында
минометші болдым. Алайда, бізді елдің батысына емес, Манчжурия,
Қиыр Шығыс майданы әскерлерінің құрамына жіберді. Майдан даласынан ел қатарлы 1945-те емес, 1947 жылы ғана келдім», – деді соғыстағы
ерлігі үшін «Қызыл Жұлдыз» орденімен және басқа да медальдармен
марапатталған қарт майдангер.
Соғыстан оралған соң зейнетке шыққанша Жамбыл локомотив депосында машинист болып жұмыс істеген қария жеті бала тәрбиелеп өсіріп,
олардан он бес немере, он бес шөбере сүйіп отыр.
Асхат РАЙҚҰЛ, Тараз

Атырау жол дистанциясының
жол жөндеушісі Тұрниязов
Асланның ұлы Дамир мен қызы
Айару «ҚТЖ» ҰК» АҚ бас инженері Б.Котыревтің Алғыс хатымен
марапатталды. Оны ұжым алдында Атырау магистральдық желі
бөлімшесі басшысының орынбасары Ж.Жөнтұрбаев табыс етіп,
балаларға алдағы уақытта да
шығармашылық табыс және биік
белестерден көрінуді тіледі.
Қосұйым МҰҚАШЕВ, Атырау
Суретті түсірген автор

ДИНАСТИЯ

СТАЛЬНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В Илецком отделении ГП трудится немало
династий железнодорожников. Одна из них –
династия Муфтеевых, чей совокупный стаж в
отрасли составляет без малого 450 лет.
Основателем династии железнодорожников
стал Изым Муфтеев, начавший трудовую деятельность обходчиком путей на станции Цвилинга в конце Великой Отечественной войны.
Не пугали его ни бураны, ни жара, он отличался высокой ответственностью, добросовестно
осматривал каждую шпалу, каждый костыль,
чтобы железнодорожные пути безупречно выдержали проходящий состав.
Отдавая всего себя работе, он заботился и о
своей многодетной семье. Вместе с супругой
Марией они вырастили трех дочерей и шестерых сыновей. В 50-е годы прошлого века Изым
Наурызгалиевич ушел с железной дороги по состоянию здоровья – из-за ранения, полученного
во время войны, не видел один глаз. Однако по
его стопам на железную дорогу пошли работать

сыновья Марат, Раис, Булат и старшая дочь Асия.
Марат Изымович много лет проработал осмотрщиком-ремонтником вагонов. И хотя он давно на заслуженном отдыхе, молодые вагонники
почитают своего учителя и нередко обращаются
к нему за советом. Его супруга Сагида Абдышевна
работает начальником станции, а начинала свою
трудовую деятельность дежурным по станции. Их
дочь Динара – ведущий юрисконсульт Илецкого
отделения ГП. Супруг Динары, Руслан Кульманов,
работает инструктором по автотормозам в ПТО
станции Илецк. Сын Марата Рустам работает в
городской энергосети, но его супруга Альбина
трудится инженером-технологом в Илецком железнодорожном участке.
Раис Изымович – электромеханик связи в Илецкой дистанции сигнализации и связи (ШЧ-6). Его
работа связана со своевременным ремонтом и
поддержанием в исправном состоянии оборудования, выездом на перегоны и участки для устранения неисправностей и аварийных ситуаций.
Но со всем этим Раис справляется безупречно.
Супруга Раиса Сауле работает дежурным по станции. Их сын Самат Муфтеев – инженер-технолог
в локомотивном депо, а сноха Айжан – инженертехнолог в Илецком железнодорожном участке.
Старшая дочь Раиса и Сауле Муфтеевых Роза работает в справочном бюро на станции Илецк,
младшая Надия – в путевом хозяйстве станции
Уральск в должности инженера-экономиста.
Зятья Хамза и Канат работают маневровыми
диспетчерами.
Примечательно, что братья Муфтеевы Марат и
Раис с супругами работают на своей родной станции Цвилинга. Как-то на эту станцию прибыла
комиссия из Уральского отделения ГП с плановым объездом. В тот день на дежурстве оказалась
семья Муфтеевых: дежурный по станции – Сауле,
начальник вокзала – Сагида, осмотрщик-ремонтник вагонов – Марат Муфтеев, электромеханик
связи с Раис. Кто-то из комиссии пошутил: «Так
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ЖУКАШЕВА АЙНАБЕКА МУХАНМАДИЕВИЧА – директора
филиала ТОО «КТЖ – Грузовые перевозки» – «Акмолинское
отделение ГП» (4 декабря);
САЗАЕВА КАЙРАТА ОРАЛБАЕВИЧА – начальника Шуской
дистанции сигнализации и связи филиала АО «НК «ҚТЖ» –
«Жамбылское отделение магистральной сети» (5 декабря);
ЖАУЛЫБАЕВА КАИПЖАНА КУРМАНОВИЧА – начальника
Арысской дистанции сигнализации и связи филиала АО «НК
«ҚТЖ» – «Шымкентское отделение магистральной сети»
(5 декабря);
ТОЙБАЕВА БАХЫТА ДАУКЕНОВИЧА – начальника Центра
автоматики, телемеханики и связи на железнодорожном
транспорте филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Акмолинское отделение магистральной сети» (5 декабря);
ЕСИМОВА АРМАНА САПАРБЕКОВИЧА – главного инженера
филиала АО «НК «ҚТЖ» – «Курорт-Боровское рельсосварочное
предприятие» (6 декабря);
ЖАКСЫЛЫКОВУ АЙЖАМАЛ АЗБЕРГЕНОВНУ – заместителя директора по вокзальному хозяйству филиала АО «НК
«ҚТЖ» – «Алматинское отделение магистральной сети»
(6 декабря);
КАНАТБАЕВУ ДИНАРУ НЕГМАТОВНУ – заместителя директора филиала по экономике и финансам ТОО «КТЖ – Грузовые
перевозки» – «Павлодарское отделение ГП» (6 декабря).
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это станция Муфтеевых!». Вот так, с легкой руки
проверяющих за Цвилингой закрепилось негласное название «Станция Муфтеевых».
Самый младший из братьев Булат Изымович
немало лет проработал поездным диспетчером
на станции Уральск, в настоящее время он начальник участка ТОО «ЖелДорТранс-Актобе».
Старшая дочь Асия Изымовна, выйдя замуж
за машиниста тепловоза Мирамгалея Нуржауова, в 1972 году сменила профессию педагога на
должность слесаря-электрика Илецкого локомотивного депо. Потом долгие годы проработала
оператором группы учета, а на заслуженный
отдых ушла с должности дежурного Дома отдыха
локомотивных бригад.
Оба сына Асии и Мирамгалея Нуржауовых
работают в Илецком железнодорожном участке. Серик Мирамгалеевич пришел на железную
дорогу электромонтером связи, благодаря большому опыту и стремлению к знаниям теперь он
занимает должность заместителя начальника по
связи ШЧ-6. Берик начинал свой трудовой путь
слесарем-ремонтником пункта технического
обслуживания локомотивов, сейчас работает
мастером ПЧ. Супруги братьев, Рамиля и Наталья, работают в Илецком отделении ГП. Рамиля
– мастером производственного обучения в вагонном хозяйстве, Наталья – инженер-экономист.
Дочь еще одного сына Муфтеевых-старших
(Азамата Изымовича) Алия по окончании железнодорожного техникума в Актобе приступила к работе в станционном технологическом
центре станции Илецк в качестве оператора по
обработке перевозочных документов. Ее супруг
Кайрат – водитель вызывной машины в Илецком
локомотивном депо.
На сегодняшний день в династии Муфтеевых
насчитывается 24 человека, работающих непосредственно на железной дороге, но есть и те, кто
так или иначе связан с этой важной для страны
отраслью. С каждым годом семья Муфтеевых
становится больше, рождаются новые продолжатели династии...
Анна МАРЬИНА, Илецк
Фото автора

Газет басылатын қалалар:
Нұр-Сұлтан, Сілеті 30 «Медиа-холдинг «ERNUR» ЖШС
Ақтөбе, Смағұлов көш., 9/2. «Хабар-Сервис» ЖШС
Шымкент, Әлімқұлов көш., 22. «ERNUR Print» ЖШС
Басылымның таралымы 23 776
Газет тарату және жеткізу қызметімен «Нұр-Медиа» ЖШС айналысады
® Жарнама. Жарнама мәтініне жарнама беруші жауап береді.
© «Қазақстан теміржолшысы» газетінде жарияланған материалдарды
көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып,
газетке сілтеме жасалуы міндетті.
Редакция авторлар мақаласы мен жарнама мазмұнына жауап бермейді.
Кезекші редакторлар: Л. Ровба, С. Бакесова

Меншікті тілшілер:
Алматы: Елена Қолдасбаева 8-701-794-98-80
Алматы: Динара Желдібаева 8-701-776-07-05
Атырау: Қосұйым Мұқашев 8-778-946-09-66
Шымкент: Жансая Сыдықбай 8-707-390-17-18
Шығыс Қазақстан: Ольга Ушакова 8-777-203-51-87
Жамбыл: Асхат Райқұлов 8-700-330-01-53
Маңғыстау: Шахида Жұманова 8-707-886-72-45
Орал: Анна Панищева 8-707-910-74-17
Қызылорда: Сабырхан Нәдірбаев 8-778-409-78-59
Семей: Қуаныш Қожаев 8-775-710-70-53
Қарағанды: Светлана Могай 8-777-893-66-76
Қостанай: Аслан Кудабаев 8-705-267-44-00
Павлодар: Айдана Ертай 8-747-535-21-58
Ақтөбе: Ардақ Ерубаева 8-702-843-27-97
Көкшетау: Надежда Новицкая 8-701-854-38-27

Газетті тарату жөніндегі менеджер Асель Распаева, тел.: 8 (7172) 94-52-88, 8 775 198 15 61, e-mail: raspayeva.assel@mail.ru

Жарнама жөніндегі менеджер Жанель Сағындықова, тел. 8 (7172) 24-95-44, e-mail: reklama_hit@mail.ru

Қазақстан Республикасы Баспасөз және бұқаралық ақпарат ісі жөніндегі Ұлттық агенттігінде тіркеліп, 1997 жылдың 30 шілдесінде №601 тіркеу куәлігі берілді.

ЭСТАФЕТА ДОБРЫХ ДЕЛ
ПРОДОЛЖИТСЯ
Работники Екибастузского эксплуатационного локомотивного
депо подводят итоги Года волонтера. За это время незаменимые
помощники оказали всестороннюю поддержку ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла, особенно в период ЧС
и из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Напомним, в августе прошлого года Президент страны КасымЖомарт Токаев объявил 2020 год Годом волонтера и предложил учредить премию «Волонтер года». Железнодорожники Екибастузского
эксплуатационного локомотивного депо Ержан Кельдибаев, Динара
Мамырбекова, Ауезнур Алип, Асем Сулейменова, Ануар Сагадатов и
Рустем Джапаров еще до пандемии взяли под свою опеку 60 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Кроме того,
оказывали помощь различным благотворительным организациям и
старшему поколению.
– Год выдался тяжелым и плодотворным. Мы не ведем учета по мероприятиям, главное – прийти на помощь, – говорит начальник производственной безопасности и экологии Ержан Кельдибаев. – АО «ФНБ
«Самрук-Қазына» два года назад инициировало социально-благотворительный проект «Жеңіс», выделив финансовые средства для оказания
помощи нуждающимся людям. В прошлом году он реализовывался под
руководством АО «Казпочта», в 2020 эстафету добрых дел передали
АО «НК «ҚТЖ». В основном мы помогали в уборке дворов, дома, привозили продуктовые корзины. В список вошли и ветераны Афганской
войны. Посещаем с ребятами «Особый дом» для детей с нарушением
аутистического спектра. Там проводим праздники, концерты, дарим
подарки и необходимые канцелярские товары.
Во время ЧС волонтеры-железнодорожники организовали бесконтактную доставку продуктов питания, медикаментов и средств личной
гигиены для старшего поколения и жителей, закрытых на карантин. Все
это они приобретали на собственные денежные средства. К 9 Мая екибастузские железнодорожники организовали ветеранам и труженикам
тыла доставку медалей, посвященных 75-й годовщине Победы. Недавно
волонтеры снова посетили старшее поколение. На этот раз они привезли
им тонометры и инвалидную коляску, в которой нуждался один ветеран.
Помимо этого, Ержан Кельдибаев с другом Бахтияром создали социальное движение «Асар Экибастуз» и открыли сбор средств, закупив на
них кислородные концентраторы для местного провизорного центра.
– Все началось с того, что Бахтияр решил помочь мечетям. Как вы
знаете, во время первой волны коронавируса катастрофически не
хватало погребальных принадлежностей. Смертность выросла в десять
раз. Мы приобрели 10 табытов и 20 медицинских носилок, изготовили
40 штативов для капельниц, – вспоминает те дни Ержан Кельдибаев. –
Также я вошел в попечительский совет городского акимата, который
создал общественный фонд «Экибастуз». Мы контролировали движение расходов. Нам удалось собрать порядка двух миллионов тенге. На
эти деньги была оказана помощь многодетным и малообеспеченным
семьям, оснащен новый провизорный центр.
2020 год подходит к концу, но эстафета добрых дел продолжится,
помогать нужно всегда, говорят волонтеры. Они надеются, что ряды
волонтерского движения пополнятся новыми лицами.
– Сейчас планируем поздравить с Новым годом 40 ветеранов, мы
уже начали подготовку. В конце года отмечу своих ребят дипломами
и подарками за проделанную работу, которая не остановится в 2021
году. Идей много. Когда закончится пандемия, то в первую очередь мы
хотим организовать праздничный вечер для ветеранов и тружеников
тыла, – резюмировал Ержан Кельдибаев.
Айдана ЕРТАЙ, Павлодар
Фото автора

ҚҰҚЫҚҚОРҒАУ

ҚЫЛМЫСТЫҢ ҰСАҚ-ТҮЙЕГІ ЖОҚ
Өткен аптада Тараз станциясында Желілік полиция бөлімі
қызмет көрсету аумағында кең көлемді «Жасөспірім» жеделпрофилактикалық іс-шарасын өткізді.
Оған жергілікті теміржолшылармен қатар, Жамбыл көлік прокуратурасы мен «Нұр Отан» партиясының филиалы, білім беру орындарының
және денсаулық сақтау мекемелерінің қызметкерлері, еріктілер де атсалысты. «Бұл іс-шара кәмелетке толмағандарға, оның ішінде топтап
жасаған қылмыстардың алдын алуға бағытталған. Қылмыстың үлкенкішісі, ұсақ-түйегі жоқ, бұзақылық, тонау, ұрлық, қорқытып алу сынды
құқықбұзушылықтардың соңы кейде қайғылы жағдайға да ұласып жататыны жасырын емес. Сонымен қатар профилактикалық жиын кәмелетке
толмағандардың алкоголь, есірткі және психотроптық заттарды тұтынуна,
олардың түнгі уақытта заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз үйден тыс және
ойын сауық-орындарына баруына, кәмелетке толмағандарға алкогольдік
ішімдік, темекі өнімдерін сату фактілерінің орын алуына жол бермеуді
мақсат ететін шара барысында жсөспірімдермен жан-жақты жұмыс
жүргіздік», – деді бөлім инспекторы, полиция капитаны Лаура Көпбаева.
Шара барысында кәмелетке толмағандардан заңсыз сақталатын
заттарды тәркілеу, сондай-ақ оларға теміржолдағы қауіпсіздік ережелерін таныстырып, түсіндіру жұмыстары да орындалды.
Әсел ЖАЙНАҚОВА, Жамбыл

