
Абай
Абылай хан
Ақан сері
Аксайская
Алдар-көсе
Алтынсарин
Арычная
Аскаров
Ахрименко
Әль-Фараби
Әуезов
Әуезов (Калкаман)
Байзақов
Байконурская
Байтұрсынұлы
Бекболат
Бекмаханов
Береговой
Бөгенбай батыр
Бокейханов
Боролдайская
Брусиловский
Бұқар жырау
Верненская
Ворошилов
Гагарин
Гёте
Гоголь
Горная
Ғабдуллин
Достық 
Дулати
Емцов
Есеналиев
Ескендеров
Жамақаев
Жамбыл
Жангелдин
Жандосов
Жанқожа батыр
Жансуғуров
Жароков
Желтоқсан
Жетісу
Жолдасбеков
Жубанов
Жұмабаев
Жібек жолы
Каблуков
Калдаяков
Касым Шәріпов
Кожабеков
Күдерин
Кульджинский тракт 
Қабанбай батыр
Қарасай батыр
Қонаев
Құрманғазы
Левренев
Ленин
Майлин
Мақатаев
Мақатаев (Айнабулак)
Мәметов
Маречек
Марков
Масанчи
Молодежная
Момышұлы
Мустафин
Мұқанов
Науаи
Наурызбай батыр
Нимеровича-Данченко
Олимпийская
Омаров
Омарова
Ондасынов
Оренбургская
Оспанов
Остроумов
Өтеген батыр
Өтепов
Павлодарская
Панфилов
Папанин
Попов
Пушкин
Раиымбек
Розыбакиев
Рыскулов
Саин
Сәтбаев
Северное кольцо
Сейфуллин
Строительная
Сулейменов
Сүйінбай
Табаяков
Талгарский тракт 
Татибеков
Тимирязев
Торайғыров
Төле би
Тұрғыт Өзал
Тілендиев
Утемил ұлы
Фурманов
Хаджимукан
Халиуллин
Хантенгри
Хмельницкого
Цеткин
Шаляпин
Шәріпов
Шевченко
Шемякин
Школьная
Школьная 
Шоқая
Шолохов
Ынтымақ
Яссауи

ҚАЛА ОРТАЛЫҒЫ (РОЗЫБАКИЕВ - РАЙЫМБЕК - ДОСТЫҚ - ӘЛ ФАРАБИ КӨШЕЛЕРІНІҢ КВАДРАТЫ) / ЦЕНТР ГОРОДА (КВАДРАТ УЛИЦ: РОЗЫБАКИЕВА - РАЙЫМБЕКА - ДОСТЫК - АЛЬ-ФАРАБИ)

КАРТАДА КЕЛЕСІ БАҒЫТТАР КӨРСЕТIЛГЕН / 
НА КАРТЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАРШРУТЫ

МАРШРУТТАР / МАРШРУТЫ

Алматы көлігі
Транспорт Алматы

Карта қолдауымен жасалған / Карта создана при поддержке

Проект «Устойчивый
транспорт города 
Алматы»
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Қазақстан Республикасының Орталық мемлекеттік мұражайы / 
Центральный Гос.Музей РК
Халық музыка аспаптарының мұражайы / 
Музей каз.нар.муз.инструментов
Қастеев атындағы өнер мұражайы / 
Музей искусств им.Кастеева
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Г7
И4
М9
Е9
К1
Е4
Г7
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Г9
М8
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Г9
И1
М9
В7
Е9
О6

А

Ә

Б

В
Г

Ғ
Д
Е

Ж

КӨШЕЛЕР / УЛИЦЫ БАСТАЛУЫ АЯҚТАЛУЫ

Л

К

Қ

Ы

М

Н

О

Ө
П

Р

С

Т

У
Ф
Х

Ц
Ш

Я

АВТОБУС

1

2

4

5

5A

5Б

7

9

10

11

12

13

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

28

29

29P

30

31

32

34

81

85

86

92

95

99

100

102

103

104

105

106

107

111

112

114

115

117

118

119

120

121

123

124

125

126

127

128

129

131

133

135

137

141

36

37

39

40

42

44

45

47

48

49

50

51

52

54

56

58

59

60

62

63

65

66

67

68

69

70

71

72

74

73

75

77

79

80

АЙНАБУЛАК-3,4 ЫК-М А.

ГОРНЫЙ ГИГАНТ ЫК-М А

МИРА К-СI (КАМЕНКА)

КАЛДАЯКОВ / Ж. ЖОЛЫ

КАЛДАЯКОВ / Ж. ЖОЛЫ

КАЛДАЯКОВ / Ж. ЖОЛЫ

КОНДИТЕР Ф-КАСЫ

ОРТАЛЫК СТАДИОН

МАКАТАЕВ

ЖАНАТУРМЫС БАЗАРЫ

КАЗАХСТАН ҚОНАҚ ҮЙІ

КАЗЫБЕК БИ

КАЗЫБЕК БИ

АЙНАБУЛАК-3,4 ЫК-М

САИНА/ОРБИТА-3

КАЗЫБЕК БИ

КОНДИТЕР Ф-КАСЫ

ДҮКЕН

БЕКИШЕВ

КЫРГАУЛДЫ А.

№5 ЕМХАНАСЫ

ЛЕНИН (ШАНЫПАК ЫК.)

ГЭС-2

БУТАКОВКА А.

КАЛДАЯКОВ / Ж. ЖОЛЫ

С-З АЛАТАУ

БАРЛЫК БАЗАРЫ

ОРБИТА-2 ЫК-М АУД.

ОРБИТА-4 ЫК-М АУД.

МАЯК А.

САЯХАТ (ЕСЕНОВ К-СI)

АКСАЙСКАЯ

ГОНЧАРОВ

САЯХАТ

ОРТАЛЫК СТАДИОН

ШАНЫРАК-1 ЫК-М АУД.

БАРЛЫК БАЗАРЫ

ГОРНЫЙ ГИГАНТ

РАЙЫМБЕК МЕТРО БЕК.

САЯХАТ (ЕСЕНОВ К-СI)

КОНДИТЕР Ф-КАСЫ

РАХАТ БАЗАРЫ

РАЙЫМБЕК МЕТРО БЕК.

КАЗАХФИЛЬМ ЫК-М АУ.

КОПЕРНИК

САИНА/ОРБИТА-3

СУ САҚТАҒЫШ

ОРТАЛЫК СТАДИОН

МАМЫР-1,7 ЫК-М АУД.

ТӨЛЕ БИ/ЯССАУИ

КАЗАХФИЛЬМ ЫК-М А.

АЛЬ-ФАРАБИ

УЛЖАН ЫК-М АУДАНЫ

ГОРНЫЙ ГИГАНТ

ЭТАЛОН ЗАУЫТЫ

№6 ЫК-М АУДАНЫ

ГОРНЫЙ ГИГАНТ

КОНДИТЕР Ф-КАСЫ

АЛТЫН-ОРДА БАЗАРЫ

ОРБИТА-2 ЫК-М АУД.

ҚАРҒАЛЫ

АЙНАБУЛАК-3,4  ЫК-М А

ГАГАРИН/КОЖАБЕКОВ

МАМЫР-1,7 ЫК-М АУД.

ТОРАЙҒЫРОВ

ЭЛЬМЕРЕК А.

БАРЛЫҚ БАЗАРЫ

АК-БУЛАК ЫК-М АУД.

МАМЫР-1,7 ЫК-М АУД.

БАРЛЫК БАЗАРЫ

ОРБИТА-1 ЫК-М АУД.

1 МАЯ А.

РАЙЫМБЕК МЕТРО БЕК.

ЖЕТІСУ-3 ЫК-М АУД.

КУЛЬСАЙ А.

КАЛДАЯКОВ / Ж. ЖОЛЫ

БАРЛЫҚ БАЗАРЫ

ОРБИТА-3 ЫК-М АУД.

АКИМАТ

САЯХАТ А/ВОКЗ.

КАЛКАМАН

КООПТЕХНИКУМ

РЕСПУБЛИКА САРАЙЫ

СКАЗКА ДҮКЕНЫ

ГАГАРИН/КОЖАБЕКОВ

ГОРНЫЙ ГИГАНТ ЫК-М А

ПЕРЗЕНТХАНА

КАМЕНКА

КАЗАХФИЛЬМ ЫК-М А.

БАРЛЫҚ БАЗАРЫ

КОНДИТЕР Ф-КАСЫ

КОНДИТЕР Ф-КАСЫ

ЭТАЛОН ЗАУЫТЫ

ОРБИТА-2 ЫК-М АУД.

КАЛКАМАН

АЙНАБУЛАК-3,4 ЫК-М А
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Г6
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В7
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Д7
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Г7

П6

Л1

М2

З9

К2

О2

Л2

В10

П6

Н7

О2

П6

Л1

З10

Е8

О3

Г2

Г7

П6

М1-2

М9

Д8

П5

М1

Д5

К1

К2

Е2

Н4

П1

К1

П6

Г7

Г7

Д7

Л1

П5

З9

РВ-90

АЛМАТЫ-1 Т.Ж. ВОКЗАЛЫ 

ДУМАН ЫК-М АУДАНЫ

АКТОБЕ А.

ҰОС ҚАТЫСУШЫЛАР ГОСП.

АК КАЙЫН ШИПАЖАЙ 

АЛГАБАС ЫК-М АУДАНЫ

ЖАНДОСОВ А.

АЛМАТЫ-1 Т.Ж. ВОКЗАЛЫ

ДУМАН ЫК-М АУДАНЫ

МЕДЕУ

ТЕМІР ЖОЛ ӨТКЕЛІ

БАРЛЫК БАЗАРЫ

ДУМАН ЫК-М АУДАНЫ

ЭЙХЕ/ПОБЕДЫ

КЫЗЫЛТУ А.

ДУМАН ЫК-М АУДАНЫ

АУРУХАНА

КОПЕРНИК

ЖЕТIСУ БАЗАРЫ

ЖИБЕК ЖОЛЫ

ӨТЕГЕН БАТЫР

АЛЬ ФАРАБИ

РАЙЫМБЕК МЕТРО БЕК.

БУТАКОВКА

АЛМАТЫ-1 Т.Ж. ВОКЗАЛЫ

КАЗАХФИЛЬМ

ЖҰЛДЫЗ

АЛМАТЫ-1 Т.Ж. ВОКЗАЛЫ

АЛМАТЫ-1 Т.Ж. ВОКЗАЛЫ

МАМЫР-7 ЫК-М АУДАНЫ

МЕДЕУ

РАЙЫМБЕК

ДМИТРИЕВКА А.

АКЖАР А.

ЖОЛДАСБЕКОВ

РВ-90

ХҚКО

САЯЖАЙЛАР 4

ДИСП. ПУНКТ (КАМЕНКА)

НОВОСТРОЙКА

КЫРГАУЛДЫ А.

ШЫҒЫС-2 ЫК-М АУДАНЫ

ДОРОЖНИК ЫК-М АУД.

АЙНАБУЛАК-1,2 ЫК-М АУ.

САЯХАТ

КАЛДАЯКОВА/ГОГОЛЯ

ДУМАН ЫК-М АУДАНЫ

ДУМАН (ТЦ МАГНУМ)

28 ПАНФИЛОВЦЕВ САЯБА.

БАРЛЫҚ БАЗАРЫ

САЯЖАЙЛАР

ЖЕТIСУ БАЗАРЫ

КӨК-ЖИЕК ЫК-М АУДАНЫ

АЛМАТЫ-1 Т.Ж. ВОКЗАЛЫ

АЛМАТЫ-1 Т.Ж. ВОКЗАЛЫ

АЛМАТЫ-1 Т.Ж. ВОКЗАЛЫ

Т.Ж. ӨТКЕЛІ (ПЯТИЛЕТКА)

ІЛЕ ЭКСПЕДИЦИЯСЫ

АЛМАТЫ-1 Т.Ж. ВОКЗАЛЫ

ӘУЕЖАЙ

КЦДС АТАКЕНТ

71 РАЗЪЕЗД

ЖҰЛДЫЗ-1,2 ЫК-М АУД.

АЗАМАТТЫҚ АВИА. АКАД.

МАМЫР-1,7 ЫК-М АУД.

КӨК-ТОБЕ

КӨК-ТОБЕ

АЙШАБИБИ ЫК-М АУДАНЫ

АЛМАТЫ-1 Т.Ж. ВОКЗАЛЫ

ШАНЫРАК-1 ЫК-М АУД.

ӨСІМДІКТЕРДІ ҚОРҒАУ ИНС.

ТӨЛЕ БИ/ЯССАУИ

ЗАКАРПАТСКАЯ

ӨТКЕЛІ А-СТАНЦИЯСЫ

ДҮКЕН

РАЙЫМБЕК МЕТРО БЕК.

АЛМАТЫ-1 Т.Ж. ВОКЗАЛЫ

ТЕРЕКТЫ А.

С/О АЛАТАУ А.

МЖДС

КУНАЕВ/РАЙЫМБЕК

АЙНАБУЛАК -3,4 ЫК-М А.

ЖҰЛДЫЗ-1,2 ЫК-М АУД.

КӨКЖИЕК ЫК-М АУДАНЫ

ВОДНИК ЫК-М АУДАНЫ

КӨКЖИЕК ЫК-М АУДАНЫ

КАИРБЕКОВ/ЖИБЕК ЖОЛЫ

КОНАЕВ/РАЙЫМБЕК

СӘТБАЕВ/ТҰРҒЫТ ОЗАЛ

ЕМХАНА КАРАСУ А.

ИШТВАН КОНЫР

АРАЛ БАЗАРЫ

АЛМАТЫ-1 Т.Ж. ВОКЗАЛЫ

ЖЕТІСУ БАЗАРЫ

ӨТКЕЛІ А-СТАНЦИЯСЫ

Е10

Е9

Б8

Е1

Д1

Д1

О9

П3

Е9

Б8

Г1

Е9

П6

Б8

З10

Б10

Б8

В6

В7

В9

Г7

В7

К1

E8

Г7

Е9

К1

Г10

Е9

Е9

О2

Г1

И7

Ж10

П2

Д4

Е10

М9

П6

П1

Г10

П1

А9

И8

З8

Г8

Г7

Б8

Б8

Д6

П6

Ж1

В9

И10

Е9

Е9

Е9

Е9

О1

Е9

В10

И3

О10

Г10

В10

О2

Г2

Г2

Г9

Е9

Л9

Н1

О6

Б10

Г2

В4

Е8

Е9

П7

А10

В6

Д8

З9

Г10

И10

Л10

И10

Г7

Д8

Д3

И9

В8

И9

Е9

В9

Г2

түпкілікті 1 / конечная 1
ТРОЛЛЕЙБУС

1

5

6

7

9

11

12

19

25

МЖДС

АЛМАТЫ 2 Т.Ж. ВОКЗ.

АЛМАТЫ 2 Т.Ж. ВОКЗ.

АЛМАТЫ 1 Т.Ж. ВОКЗ.

КӨК БАЗАРЫ

КӨК БАЗАРЫ

МЖДС

КӨК БАЗАРЫ

МЖДС

В6

Е8

Е8

Е9

Д7

Д7

В6

Д7

В6

КАРТАДА / НА КАРТЕ квадрат

М3

З5

Е5

Е5

Е7

Н.Сац атындағы балалар мен жасөспірімдер театры / 
ТЮЗ им. Н.Сац
М.Әуезов атындағы драма театры / Драмтеатр им.М.Ауэзова
М.Лермонтов атындағы драма театры / 
Театр драмы им.М.Лермонтова
Абай атындағы  МАОБТ / ГАТОБ им.Абая
Мүсірепов атындағы балаларға арналған қазақ театры / 
Каз.театр для детей им.Мусрепова

1.

2.
3.

4.
5.

ТЕАТРЛАР / ТЕАТРЫ

квадрат

З3

Л2

Л2

Д4

Д6

Ж6

Ж4

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ / КазНУ им. Аль-Фараби
Т.Рысқұлов атындағы ҚазЭУ / КазЭУ им. Т. Рыскулова
ҚазБСҚА / КазГАСА
КИМЭП
Абай атындағы ҚазҰПУ / КазНПУ им. Абая
С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ / 
КазНМУ им. С. Асфендиярова
CӘТБАЕВ атындағы ҚазҰTУ / КазНТУ им. К.И. Сатпаева

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

УНИВЕРСИТЕТТЕР / УНИВЕРСИТЕТЫ

Л1

З3

Г4

М3

К5

Д6

В6

ҚР Тұңғыш Президентінің саябағы / Парк Первого Президента РК
Ботаникалық бақ / Ботанический сад 
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болып табылады. Сонда ол мыңдаған және мил-
лиондаған адамдардың өмірінде күнделікті негізде 
өзгермейтін қажеттілігі болып қалады. БҰҰДБ-ҒЭҚ 
«Алматы қ. орнықты көліктері» (АҚТК) жобасының 
негізгі жетістігінің бірі оның қоғамдық көлік айнала-
сындағы проблемалар мен пікір таластарды тек қана 
көлік саласының мәселесі болудан алып шығуын-
да және оны барлығына және әр қайсымызға: қала 
әкімдігіне, жеке секторға, коммерциялық емес ұй-
ымдарға және азаматтық қоғамға, жүргізушілер 
мен жаяу жүргіншілерге қатысты мәселеге айнал-
дыруында болып отыр. Біз орнықты көлік идеясын 
Алматы қаласында немесе оның маңайында тұра-
тын барлық адамдардың бойына егуге, осылайша 
бірлескен жауапкершілік сезімін таратуға тырыстық. 
Мен, бұл Қазақстанның аса ірі және экономикалық 
дамыған қалаларының бірінде анағұрлым орнықты 
көлік жүйесін дамыту үшін бүкіл елге үлгі болуға жа-
салып отырған маңызды қадамдардың бірі екені-
не сенемін. Олар өз қалаларының болашағы үшін 
көбірек қадағалайтын және жеке басының игілігі 
үшін шешім қабылдайтындықтан, адамдардың мі-
нез-құлқы қалай өзгере бастайтынын байқау әрқа-
шан қуанышты. 
Бірақ Алматы қаласы мен оның маңайында әлі де 
жеке автокөліктердің саны көп. Бұл толықтай түсінік-
ті үрдіс: егер қоғамдық көлік адамдардың сұраны-
мын толық шамада қанағаттандырмайтын болса, 
ал автокөліктер қала ішінде қозғалған кезде өте 
қолайлы және «мәртебе» рәмізі ретінде қабылда-
натындықтан, бірте-бірте автокөлік сатып алуды 
армандайтын адамдардың саны өседі. Жолдардағы 
кептелісінен, қаланың ластанады, ал қалалық 
жоспарлау мен бюджеттік деңгейдегі автокөліктері-
не сұраным жаяу жүргіншілердің қажеттілігінен асып 
барады. Алматы қала әкімдігімен бірлесе отырып 
біздің жобамыз осы мүмкіндікті кеңейтуге, мысалы: 
қоғамдық көліктер үшін арнайы жолақтар бөлуді 
енгізу, қозғалыс құрамдарын анағұрлым заманауи 
және жабдықталған автобустармен ауыстыру, жаңа 
велосипед жолдарын іске қосу сияқты «жасыл» 
қозғалысты іске асыруға жәрдемдесіп келеді.

Біз сондай-ақ жеңіл рельсті көлік (трамвай) жүйесін 
енгізу үшін негіз қаладық – мен осы жоба жақын бо-
лашақта жүзеге асатынына сенемін.             
Біз, Орнықты даму жөніндегі ғаламдық мақсаттар 
шеңберінде қоғамдық көлік қоғам мен адамды қор-
шап тұрған экожүйенің жалпы қолайлылығына әсер 
ететін маңызды фактор ретінде танылатындықтан, 
сондай-ақ  шығарындылары өте төмен қалалық 
көліктер үшін жаңа стандарттар енгізуге көмектесіп 
отырмыз. 
Мен Алматы қаласының әкімдігіне, олар 
идеяларымызды айнымас ұстағанына, белсенді 
қатысқандарына, бұл жобаның іске асуына мүмкіндік 
бергеніне алғыс білдіргім келеді. Жобаны іске асырудың 
табыстылығы мен айтып өткен өзгертушілік әсерін 
атай отырып, парник газдар шығарындыларының 
төмендеуін бағалаудың деректері жетіспеген сияқты 
қиындықтарды да еске алу қажет. АҚТК жобасы 
қызметінің шегінен шығып кеткен басқа талап, 
жылсайын Алматының мыңдаған ересек адамдары 
мен балалары қауіпті жолдардың құрбаны болып 
жататындықтан (өкінішке орай дүние жүзі бойынша 
солай) жолдардағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету болып 
табылады. БҰҰ-ның Даму бағдарламасы бұл Қазақстан 
үшін аса маңызды мәселенің бірі болатынына және 
барлық адамдар үшін жолдарды таза және қауіпсіз 
ету үшін билікпен, қоғамдастықпен бірлесе жұмыс 
істейтініне үміт артады.  
Астанада қызмет атқаратын болғандықтан мен және 
менің отбасым осы қалада тұрамыз. Мен қала ішінде 
велосипедке мініп немесе жаяу жүруді артық көремін.
Осы қозғалыс түрі маған жұмыстан кейін бой жазуға, 
парктерде, жасыл аллеяларда және өзен жағасын-
да жүріп, рахаттана дем алуға, табиғат пен қала ат-
мосферасымен байланысты сақтауға мүмкіндік бе-
реді. Алматыда жүруді қатты ұнатамын: әркез тауға 
барғанда, таулар мені таң қалдырады. Әрқашан да, 
Іле Алатауының қар басқан ұшар басына қарағанда, 
алматылықтардың қандай бақытты екенін деп ойлай-
мын. Болашақта, алматылықтар қаланы сүйе және 
қорғай білу үшін, Алматының экожүйесін лайықты 
түрде қорғауға өз үлесімізді қосамыз деп үміттенемін.   

Мунхтуя Алтангерел 
Қазақстандағы БҰҰДБ Тұрақты Өкілінің орынбасары 

Қоғамдық көлік, егер ол қолайлы, таза, қа-
уіпсіз транзитті ең аз шығарындылармен және 
қолдануға келетін бағамен қамтамасыз еткен 

жағдайда қала өмірінің маңызды құрамының бірі 
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Жобаның  
негізгі  

іс-шаралары

Жобаның көмегімен 
өткізілген қала 
оқиғалары 

Қаланың әлеуметтік 
өміріне жобаның 
қосқан үлесі 

Көліктен бөлінетін ластаушы заттардың  
шығарындыларын бағалау жөніндегі семинар 

Алматы қ. әкімдігінің өкілдері үшін ЖРК және метробас көлік 
жүйесін жоспарлау жөнідегі оқуға бару  

(Кайсери және Стамбул, Турция) 

Деректерді жинау және талдау «Алматы қ. орнықты көліктері 
стратегиясы» жобаның стейкхолдарлармен 

Қаланың көліктік моделін әзірлеу үшін деректер жинау 

Тұрақтарды басқару жөніндегі халықаралық Халықаралық семинар 

Сығымдалған табиғи газды (СТГ) автобустарға қызмет көрсету 
жөніндегі тренинг 

Халықаралық семинар «Алматы үшін БРТ: халықаралық практика, 
Алматы үшін идеялар» 

Тұсаукесер «Тұраққа қоюды басқару стратегиясы»

TransCAD Көліктік үлгілеу бағдарламасын пайдалану жөнінде оқыту 

Венада өтетін «Вело-қала» Халықаралық конференцияға алматы 
велобелсенділерінің қатысуы

«Қазақстанда көліктен бөлінетін ластаушы заттардың 
шығарындыларын мониторингтеу және өлшеу жөнінде қойылатын 

талаптар». Семинар

Алматыда өтетін Көлік, экология және денсаулық жөніндегі 
халықаралық конференция (ЖБКҚОДҚ) 

«Қоғамдық көліктің сапасын басқару» Тренинг

Алматыдағы эко-жүргізу апталығы 

БРТ ТЭН – алдын ала әзірлеу

ЖРК жөнінде концессиялық ұсыныстар әзірлеу 

Веложолдарды жоспарлау және жобалау жөніндегі тренинг 

Көлік холдингінің қоғамдық көлікке сұраныстарын үлгілеу 
жөніндегі тренинг 

БРТ жүйесін зерттеу жөніндегі оқуға бару  
(Гуанчжоу және Инянг, Қытай) 

Тренинг «Алматының қоғамдық көліктері үшін ілесе жүретін 
жүйелер Алматы» 

Алматы қ. әкімдігінің өкілдері мен Алматы қ. Көлік холдингі үшін 
БРТ жөнідегі оқуға бару (Амстердам жәнеУльрехт, Нидерланды) 

Богота қ. Көліктік жүйені өзгерту тәжірибесі бойынша Пеньялоза 
мырзаның лекциясын ұйымдастыру 

Көліктік -бағдарланған жоспарлау жөніндегі халықаралық 
конференция және шеберлік сыныптары 

«Алматы қ. орнықты 
көліктері стратегиясы 2013-
2023» тұсау кесері және 
қабылдау

Көліктік үлгілеу үшін 
Алматы қ. әкімдігіне 
TransCAD бағдарламалық 
қамтамасыз ету лицензиясын 
табыстау 

ҚазҒУ велопарктердің 
ашылуы 

Автобус парктеріне «СТГ 
жұмыс істейтін автобустарға 
қызмет көрсету туралы 
жадынама» тарату

 

СТГ жұмыс істейтін 
автобустарға қызмет 
көрсету қауіпсіздігі 
жөніндегі семинар 

Ең жақсы әлеуметтік 
реклама конкурсы –  
17 қатысушы

Көліктің орнықты түрлері 
туралы 3 әлеуметтік 
роликтер жасау және 
прокатқа шығару 

Балаларға арналған 
веложарыстар

Алматыда алғашқы 
велотұрақ станциясының 
пайда болуы

Балаларға арналған 
велосипед жарысы –  
200 қатысушы

2011
2012

2013

2014



5

Жобаның  
негізгі  

іс-шаралары

Жобаның көмегімен 
өткізілген қала 
оқиғалары 

Қаланың әлеуметтік 
өміріне жобаның 
қосқан үлесі 

Есептеменің тұсаукесері «Қазақстан Республикасы көлік серкторының 
энергиялық тиімділігі: жай-күйі және оны көтеру шаралары»

БРТ жүйелерін жобалау жөніндегі тренинг

Тренинг «Қоғамдық көліктерге арналған тарифтерді басқару» 

5 км веложолдар жобаланды

Тренинг «Қоғамдық көліктерді жоспарлау және басқару жүйесі» 

Алматы делегациясының Меделин қ. өткен Дүниежүзілік велофорумға қатысуы 

Жолаушы легі бойынша деректер жинау және маршрут желілерін 
оңтайландыру принциптерін талқылау 

Билеттеу және қоғамдық көліктерді реттеу жүйелері жөніндегі 
халықаралық конференция 

 Көрсетілім «Тарифтер және  билеттеу жөнінде есеп»

Шымкент және Теміртау қалаларында тұрақты жұмылдыру жоспары 
жөніндегі семинарлар

Тұрақты жұмылдыру жоспары бойынша басшылықты дайындау 

Семинар «Көліктен қоршаған ортаға бөлінетін ластаушы шығарындыларды 
төмендету аспабы ретінде көлік құралдарын эко-маркілеу» 

Қоғамдық көліктердің маршруттарын жоспарлау жөніндегі тренинг 

2016 «Автобустар мен троллейбустардың жүргізушілеріне жолдарда 
велосипедшілермен өзара әрекеттесу жөніндегі жадынаманы» тарату

Қазақстан қалалары үшін вело-жаяу қозғалысты ілгерілету жөніндегі 
халықаралық конференция 

Көлік холдингі үшін маршруттық желілерді оңтайландыру жөніндегі 
техникалық тренинг 

Министрліктердің, әкімдіктердің, тасымалдаушылардың өкілдері үшін 
электроавтобустар сатып алу және енгізу жүйелері жөніндегі тренинг 

және оқуға бару (Брюссель, Роттердам, Барселона және Женева)

Алматыда электр көліктерін дамыту жөніндегі семинар

Орбита жаңа велодәлізі - ВДНХ- 5 км веложолдар жобаланды және салынды 

ҚР қоғамдық көліктерге жұртшылықтың қол жеткізуі туралы есептің 
шығарылымы және тұсаукесер 

Семинар «Қазақстанда қоғамдық көлікті дамыту салсасындағы саясатты 
шолу»

Қоғамдық көліктер туралы заңнаманы реформалау жөнінде талдау және 
ұсыныстар жасау

Астана қ. көше қиылыстарын жобалау жөніндегі тренинг

Алматы қ. көліктік жобаларын әлеуметтік-экономикалық бағалау 
жөніндегі тренинг 

Алматы қ. көше қиылыстарын жобалау жөніндегі тренинг

Транзиттік-бағдарланған жоспарлау жөніндегі жазғы мектеп 

Алматыда вело-жаяу жүргінші альянсын құру бойынша гранттық жобалар 

Қоғамдық көлікке қол жеткізу жөнінде оқу материалдарын жасау 

Алматы қ. әкімдігінде ЖРК жобасының қаржылық моделі бойынша 
талқылау және көрсету

Қоғамдық көліктер үшін 
бөлінген жолақтардың пайда 
болуы

Тимирязевтегі 
веложолдардың (демо-жоба 
1 км) пилоттық жобасын 
пайдалануға енгізу

«Оңай» электрондық 
билеттеу жүйесін 
пайдалануға енгізу

Алматы қ. әкімдігіне 
маршруттар желісін 
оңтайландыру туралы есеп 
берілді 

TransportInnovationChallenge 
ИТ жобалардың конкурсы 
– 3 жеңімпаз енгізу 
гранттарына ие болды 

«Орбита» шағын ауданында 
алғашқы БРТ дәлізінің 
құрылысының басталуы 

жас архитекторлар үшін 
аялдама кешенінің ең жақсы 
дизайнына арналған конкурс 

Алматы қ. ЖҚКҰС әзірлеу 
және тұсаукесер  

«Алматы қ. көшелерін 
жобалау жөнінде стандарт» 
шығару

Қоғамдық көлікке қол 
жеткізуді жақсарту жөніндегі 
Алматы әкімдігінде өткен 
дөңгелек стол 

Байтұрсынов-Шевченко 
көшесі бойындағы 
веложолды іске қосу 

Веломонитор орнату

Дөңгелек стол 
«Алматыдағы 
велоқозғалыстың 
болашағы» 

Алғашқы ParkingDay- 
«Машинасыз күнді» тойлау 

Фестиваль «Көшені ашу»

Ақылы тұрақтар туралы 
әлеуметтік роликтер 
шығару

«Жас велосипедшілер 
мектебін» - Алматы қ. 3 
мектебінде іске қосу, 2000 
бала

«Біз - көлік» балалар 
суреттерінің конкурсы

Балаларға арналған 
TourdeKids веложарысы

270 велосипедке арналған 
50 велотұрақ станцияларын 
пайдалануға енгізу 

Қоғамдық көліктерді 
ілгерілету бойынша 
EcomonGo жастар 
компаниясы 

Балаларға арналған 
TourdeKids веложарысы

Қазақстанның 16 
аймағындағы «Назарбаев 
Зиятакерлік мектебі» 
желісінің 20 мектебінде 
«Сенің қалаңның 
экологиясы және сенің 
денсаулығың үшін қауіпсіз 
велосипед!» жобасын іске 
қосу 

Қосымша 77 велотұрақ 
станцияларының пайда 
болуы – қаланың іскер 
бөлігін жабу 

2015

2016

2017
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Алматы қ. көліктік секторынан бөлінетін парниктік газдар шығарындыларының өсуін төмендету 
мақсатында Алматы қаласының әкімдігі, БҰҰ Даму бағдарламасы (БҰҰДБ) және Ғаламдық 
экологиялық қор (ҒЭҚ) бастамашылық жасап отырған «Алматы қ. орнықты көліктері» жобасы 
өз жұмысын  2011 жылдан бастап 2017 жылға дейін мынадай бағыттарда жүзеге асырып келді: 

 Алматы қ. қоғамдық көліктерін басқару және ауаның сапасын жақсарту; 

  қоғамдық көліктердің тиімділігін және қызмет көрсету сапасын жақсарту;

 жол қозғалысын кешенді басқару;

 орнықты көліктер жөніндегі көрсетілімдік жобалар. 

ӨТІНІШ БЕРІЛГЕН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ:
ЖАЛПЫ БЮДЖЕТ: $ 81 412 000
АЛМАТЫ Қ. ӘКІМДІГІ: $ 30 050 000
ҒАЛАМДЫҚ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚОРЫ: $ 4 886 000
ЕУРОПА ҚАЙТА ҚҰРУ ЖӘНЕ ДАМУ БАНКІ: $ 45 726 000
БАСҚАЛАР: $ 700 000
БІРІККЕН ҰЛТТАР ҰЙЫМЫНЫҢ ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫ: $ 50 000
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Алматы – жылдам дамитын мегаполис, халқы 
жуық 20 жылда жарты миллионнан астам тұрғын-
дарға өседі (2016 жылы 1,7 миллион және 2040 
жылы тиісінше 2,2 миллион). Қала қазірдің өзінде 
көлік коллапсы симптомдарына ұшырап отыр, ал 
қолайлы қоғамдық көлік жетіспеген кездерде жеке 
автокөліктердің саны үдемелі түрде арта береді. 
Қозғалыстың орташа жылдамдығы, шарықтау 
сағаттарында 12-15 км/сағ төмендеумен 15-17 
км/сағатты құрайды. Бұған қосымша, тұрғын үй 
қорының кеңеюі және тиісінше тұрғындардың 
өсімі қала орталығынан алыс жатқан Алатау және 
Наурызбай аудандарында болып жатыр, бұл қала 
билігінен тек тұрғын үйлерді, мектептерді, ме-
дициналық мекемелер мен сауда орталықтарын 
тиісті түрде жоспарлауды ғана емес, сонымен 
бірге сенімді, тиімді және бағасы бойынша қол 
жетімді қоғамдық көлікпен қамтамасыз етуге мақ-
сатты бағытталған кешенді тәсілді талап етеді. 
Алматылықтарға, заманауи қалалардың көпшілі-
гінде сияқты, қала бойынша «есіктен есікке дейін» 
ең көп жайлылықпен күнделікті қозғалысты жүзеге 
асыру үшін жұмылдырылу және қоғамдық көлік-
тердің қолайлылығы көбірек қажет Интеграция 
және кешенді тәсіл қаланың көліктік өмірінде, 
бірінші кезекте жолаушы жол жүруде көлік-
тердің әр түрін (интер-модальды) пайдаланған 
кезде, негізгі идея болуы тиіс. Жобаның зертте-
луі көрсетіп отырғандай, велоинфрақұрылым-
ды дамыту алматылықтардың көліктік әдеттерін 
орнықты көліктер үлесінің артуы мен жолдарда 

жеке автокөліктер санының азаю пайдасына ай-
тарлықтай өзгертуі мүмкін. Сондай-ақ көліктен 
бөлінетін ластаушы заттардың төмендету үшін, 
жеңіл рельсті көліктерді енгізу және троллейбус 
желілерін ауқымды модернизациялау мен кеңей-
ту сияқты электр көліктерінің заманауи түрлерін 
дамыту, сол сияқты қалаға кіреберісте көлікке - 
ауысып мінетін тораптар мен қала орталығында 
ақылы тұрақтар ұйымдастыру есебінен қала көше-
лерінде автокөліктер санын айтарлықтай төмен-
дету анағұрлым перспективті көрінеді.  
Осындай түбегейлі өзгерістер жасай отырып 
өмірдің жаңа парадигмасы – қоғамдық көлік-
терде, велосипедпен немесе жаяу жүрудің пай-
дасына барлық жерлерде автокөліктенуден бас 
тарту мүмкін болады – бұл алматылықтар үшін 
сүйікті қаласының сәнді үрдісі болуы тиіс. Жол 
кептелістерінде жалыға күту мен тәртіпсіз кенет-
тен тұрақтанудан құтылу, отбасымен немесе до-
старымен бірге велосипедке мініп өз ауданының 
қауіпсіз веложолдармен қыдыру, әсем, таза және 
газдалмаған қалада жаяу жүріп өту, ең соңында 
өз машинадан маңызды көру – мұндай болашақ 
жасы мен әлеуметтік мәртебесіне қарамастан бар-
лық қалалықтар үшін тартымды.  
БҰҰДБ-ҒЭҚ «Алматы қ. орнықты көліктері» жоба-
сы жаңа парадигманы ілгерілету үшін қанай күш 
салды және жобаның идеясын жалғастыру үшін 
қол жеткізген нәтижелері қандай және қандай 
негіз қалады – оны біз осы есепте қарастыратын 
боламыз.  
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1) «Алматы қ. орнықты көліктер» үлесінің өзгеруі

«АЛМАТЫ Қ. ОРНЫҚТЫ КӨЛІКТЕРІ» 
ЖОБАСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ЖЕТІСТІКТЕРІ: 

Жобаның аяқталуына қарай мақсатты көрсеткіш: ор-
нықты көлік түрлерінің үлесін (қоғамдық көлік, жаяу 
және велосипедпен қозғалу) ағымдық 2012 жылғы 
43% 2017 жылға қарай 55% арттыру. 

Алматыда қозғалыстың орнықты түрлерінің 
үлесі 43% бастап 59% дейін өсті, бірінші кезек-
те, бұл 2011 жылдың соңына қарай 7 метрополитен 
станцияларын және 2015 жылы қаланың «жатын» 
аудандарына қосымша екі станция енгізудің арқа-
сында. Осылайша қоғамдық көліктердің жеңіл рель-
сті көлік (ЖРК) сияқты басқа жүрдек түрлерін енгізу, 
жалпы жүрдек тасымалдауы (БРК) дамыту, метропо-
литен желісін одан әрі дамыту, сондай-ақ олардың 
қадамдық қол жетімділігі қалалықтардың қоғамдық 
көліктердің пайдасына көліктік басымшылық беруі 
«модальды жылжудың» негізгі факторлары болады.  

2012 2016

50% 39,8%

12% 18,7%

0% 1%

1,5%7%

31% 39%

Пайдаланылатын көлік 
түрлері 2012 2016

Жеңіл автомобиль (жүргізуші 
және жолаушы ретінде) 50% 39,8%

Ресми такси 7% 1,5%
ОК 31% 39%
Жаяу 12% 18,7%
Велосипед 0% 1%

Көздері: 2012 – «Алматы қаласының 
орнықты көліктерінің стратегиясы»; 2016 
– «Көліктік әдеттер және Алматы қаласы 
халқының қозғалғыштығы»
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2) Қаланың экологиялық жағдайын 
жақсартуына үлес қосу

АҚТК жобасының ұсыныстарын енгізген жағдайдағы 
парниктік газдардың эмиссиясын тікелей 
қысқартудың жиынтық көлемі – 20 жыл үшін 
502 710 тонна CO2. 
Қайта құру және дамыту Еуропалық банкінің және 
Алматы қ. әкімдігінің күш салуының арқасында 2012-
2017 жылдар кезеңінде айтарлықтай бөліс – 10% 
бастап 44% дейін – сығымдалған табиғи газды авто-
бустарды пайдалануға енгізу есебінен автобус паркінің 
жаңаруы болды. 

3) Реформаларды институттау
Ұзақмерзімдік негізде орнықты көліктер бастама-
сын енгізу үшін АҚТК жобасы қала деңгейінде мы-
надай негізгі құжаттарды әзірлеуге көмек көрсетті: 
«Алматы қаласының орнықты көліктерінің 
стратегиясы 2013-2023», «Алматы қаласы-
ның жағдайында көше-жол кеңістігін ұй-
ымдастыру» (ҚР ПСТ 65 – 2017) алдын ала ұлттық 
стандарты. Зерттеулер негізінде, ҚР Инвестициялар 
және даму министрлігі мен ҚР энергетика министр-
лігінің ұсыныстары: «Қазақстан Республикасының 
көлік секторының энергиялық тиімділігі: жай-күйі 
және оны көтеру шаралары», «Қазақстанда қоғам-
дық көлікті дамыту саласындағы саясатты шолу». 

 «Жол қозғалысын ұйымдастырудың кешенді сыз-
балары» және Алматының жер үстіндегі қоғамдық 
көліктерінің маршруттық желісін оңтайландыру-
ды әзірлеуге техникалық және қаржылық көмек 
көрсетілді. 
Тәжірибелерді тарату ретінде Қазақстан қалала-
ры үшін орнықты жұмылдыру жоспарын дайындау 
жөнінде ұсыныстар әзірленді және Шымкент пен 
Теміртау қалалары әкімдіктерінің сұранысы бойын-
ша көліктік инфрақұрылымды жақсарту жөнінде ша-
ралар ұсынатын қалалық орнықты жұмылдыру 
жоспарларының жобасы әзірленді. 
АҚТК-ның барлық жарияланымдары мен ма-
териалдары он-лайн кітапханада жиналған  
https://alatransit.kz/ru/content/proekt-proon-gef

10%

2012

44%

2017

4) Көлік саласындағы техникалық білімдер мен басқару дағдыларын көтеру
Жоба жұмыс істеген кезде 22 конференция өткізіл-
ді, оған 800-ден астам билік өкілдері, жобалық 
институттар, тасымалдаушы-компаниялар 

СЕМИНАРЛАР/ТРЕНИНГТЕР/

170 ЕР АДАМДАР МЕН 80 ӘЙЕЛДЕР

СОНЫҢ ІШІНДЕ БАРЫП ӨТКІЗУ 
(ОҚЫТУ)

Саны
Қатысушылар 

қосынды  
(ер/әйел)

Конференциялар (тренд-
тер мен өзекті тақырыптарды 
талқылау және білім тарату)

22   800 астам

Семинарлар/тренингтер/со-
ның ішінде барып өткізу (оқыту) 19 250 астам

(170/80)
Басқа қалалық іс-шаралар 
(идеяларды көпшілікке іл-
герілету, халықты тарту)

21

мен құрылыс компаниялары қатысты; техни-
калық білімдерің көтеру үшін 19 тренинг өткізіліп, 
жүргізушілерден бастап жобалаушыларға дейін 250-
ден астам кәсіпқойлар қатысты; ЖРК-БРТ, элек-
трондық билеттеу жүйесі мен электрокөліктер жүйесін 
енгізудің ең жақсы тәжірибелерін оқып-үйрену үшін 
шет елдерде 5 оқу сапарлары өткізілді.   
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5) Көлік инфрақұрылымдарын 
жоспарлау мен жобалаудың жаңа 
тәсілдері 
Қала билігі орнықты жұмылдыру жоспарлары үшін 
жүрдек көліктердің (БРТ және ЖРК) жалпы стратеги-
ясы мен кейін алдын ала техникалық-экономикалық 
негіздеме жасаумен алғашқы дәлізді жобалау үшін 
техникалық және қаржылық көмек көрсетілді. 

2015 – қоғамдық көліктер үшін бөлінген жолақтар 
пайда болды;

2017 жылдың жазы – ұзындығы 19,2 километр-
лік БРТ алғашқы дәлізінің құрылысы басталды. ЖРК 
алғашқы желісін салу 2019 жылға белгіленді.  

6) Сапалы велоинфрақұрылымды дамыту
2014 жылдың шілде айында – әкімдіктің, 
құрылысшылардың, әкімшілік полицияның; қала 
жобалаушылар мен архитекторлардың 20 өкілі үшін 
веложолдарды жобалау жөнінде тренинг өткізілді. 

2015 – Көрсетілімдік мысал ретінде БҰҰДБ-
ҒЭҚ«Алматы қ. орнықты көліктері» жобасы (АҚТК) 
Тимирязев көшесінің бойымен веложолдар-
ды жобалауды қаржыландырды. 2015 жылдың 
күзінде ұзындығы 1 километр және ені 2,8-3 
метр веложолдың пилоттық учаскесі пайдалануға 
берілді, қауіпсіздіктің барлық талаптарына және 
ҚР стандарттары мен халықаралық нормалар 

негізінде қозғалу қолайлылығына сәйкес орын-
далды: жаяу жүргіншілердің веложолға кедергісіз 
өтуін болдырмау үшін веложол және тротуарлар 
жасыл аймаққа бөлінген; барлық көше қиылыста-
рына белгі және басымдылық белгісі қойылған, ал 
қиылыстар автокөліктер көше қиылысынан өткен 
кезде қозғалысын төмендету үшін рампа тәрізді 
орындалған. 

АҚТК жобасының қолдауымен барлық ве-
лодәліз және байланыстырылған жүйелік 
желілерді құру үшін 10 км астам веложолдар 
жобаланды.  
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Көліктің орнықты түрлері идеясын ілгерілетудің 
маңызды компоненті әлеуметтік жарнама бол-
ды, оған АҚТК жобасы бастамашылық жасады және 
қала биліктері мен сыртқы жарнаманы орналасты-
руға жауапты тиісті ұйымдар тегін негізде қолдады. 
2014-2015 жылдары қаланың көліктік және эколо-
гиялық проблемаларына жас дизайнерлерді тарту 
мақсатында көліктің орнықты түрлерінің көзбен 
шолынатын ең жақсы жарнамасына конкурс, 
сондай-ақ балалардың жұмыстарына конкурс 
(2016 год) өткізілді. Ең жақсы жұмыстар баннер 
түрінде, әуежайдан бастап Әл-Фараби көшесіне 
дейін бүкіл қалаға іліп қою үшін таңдап алынды. 
Алматылықтар мен қала қонақтары үш жылдан 
астам уақыт өзінің көліктік әдетін ауыстыруға 
шақыратын есте қалатын банерлерді көріп 
және танып келеді.
Сондай-ақ АҚТК жобасының қолдауымен әлеумет-
тік жарнамалар сериясы шығарылды: велоси-
педпен қозғалу және жаяу жүрудің пайдасы, 
қоғамдық көліктердегі мінез-құлық ереже-
лері туралы және т.б. Метро жолаушыларымен 2 
жылдан бері олар жақсы көріп кеткен мультфильм 
кейіпкерлері ере жүріп келеді.  

Алматы тұрғындарының басым бөлігі (95%) пай-
даланылған газдың мегаполис халқының денсау-
лығына жағымсыз әсер ететініне сол немесе басқа 
дәрежеде сенімді. 5 қалалықтың төртеуі (81%), 
экологиялық проблеманың шешімін қалаға түтінде-
ген автокөліктің кіруіне тыйым салудан көреді. 

7) Қаланың экологиялық және көліктік проблемалары мен оларды 
қалалықтардың өздері шешу мүмкіндіктерін түсіну

Сұрақ: «Көліктегі шығарындылар/сарқынды 
газдар халықтың денсаулығына жағымсыз әсер 
ететініне қаншалықты келісесіз?»

Көздер: «Көліктік әдеттер және Алматы 
қаласы халқының қозғалғыштығы», 2016

«Хабардарлықтан-әрекетке»: 
принципі, қаланың белсенді тұрғындары 
велобелсенділер, урбанистер және жай 
ғана селқос емес адамдар-өздері тұра-
тын  қаланың бейнесі мен өмірін өзі өз-
герту керектігін түсінетіндер, осылайша, 
күдікпен қарайтындар мен шешім жасай 
алмайтындарға үлгі көрсететіндер.   

АҚТК жобасының қолдауымен 20-дан 
астам қоғамдық іс-шаралар өт-
кізілді, соның ішінде «Машинасыз күн», 
парклеттер фестивалі және  «Ашық кө-
шелер», сондай-ақ жыл сайынғы өт-
кізілетін балаларға арналған Tour de 
Kids веложарыстары алматылықтар мен 
қонақтардың есінде қалған болар.  

72%

23%

2%

2%

1%

Толық келісемін

Келісемін сияқты

Келіспеймін сияқты

Мүлде келіспеймін

Жауап беруге қиналамын
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  Соңғы жылдары орын алып отырған 
көлік инфрақұрылымына салынған ірі 
инвестицияларға қарамастан, қазіргі сәтте 
қолда бар Алматының қалалық көлік жүйесі 
тұрақтылықтан алыс жатыр. 2023 жылға 
қарай Алматы қаласында көлік секторы 
тарапынан қос тотықты көміртегінің 
шығарындылары (көмірқышқыл газы) 2012 
жылғы 2,65 миллион тоннадан бастап 4,99 
миллион тоннаға дейін бөлінеді. Бұған қоса, 
өзге ластаушы заттар шығарындыларының 
көлемі қатты өсетіні болжамдалып отыр 
- 2023 жылға қарай азот тотықтары 
шығарындылары, ол өзіне азот қышқылын 
қамтиды, 60% дейін ұлғаюы мүмкін, ал 
адамдар үшін улы көміртегі монооксиді 
(иісті газ) көлемі екі есе көтеріледі. Егер 
қаланы дамыту стратегиясына өзгеріс 
енгізілмесе көліктен ластану деңгейі 10 
жылда 75% артады, ал тұрғындардың 
жолда өткізетін жалпы уақыты шамадай екі 
есеге өседі. Сарапшылардың есебі бойынша, 
қазіргі бар шығындар есебінен экономика күн 
сайын 210 миллион теңге немесе жылына 60 
миллиард көлемінде зиян шегіп отыр. 2023 
жылы экономикалық зиянның көлемі кептеліс 
есебінен күн сайын 480 миллион теңге немесе 
жылына 140 миллиард теңге көлемінде болады 
деп болжамдалып отыр.

«Алматы қаласының орнықты көліктерінің 
стратегиясы», 2012 ж.

ОРНЫҚТЫ КӨЛІК СТРАТЕГИЯСЫ

Экономикалық және 
экологиялық аспектілері 
Тәжірибе жүзінде БҰҰДБ-ҒЭҚ «Алматы қ. орнықты 
көліктері» жобасының (АҚТК) қала билігімен өзара бай-
ланысы басталған кезде Алматы қаласы сияқты ұлттық 
деңгейде де қоғамдық көліктер саласында реформа 
қажеттігі мәселесі тұрды. 2012-2017 жылдары көлік-
тің орнықты түрлерін дамыту саясаты мен стратегиясын 
белгілейтін бірнеше негізгі құжаттар әзірленді және қала 
билігі мен тиісті министрліктерге, ведомстволарға қара-
уға және іске асыруға ұсынылған: «Алматы қаласының 
орнықты көліктерінің стратегиясы 2013-2023 жж.», 
« Қазақстан Республикасы көлік секторының энерги-
ялық тиімділігі: жай-күйі және оны көтеру шаралары», 
«Қазақстандағы қоғамдық көліктерді дамыту саласын-
дағы саясатты шолу». Сондай-ақ «Қазақстан қалаларын 
төмен көмір текті дамыту» бағдарламасына қатысатын 
қалалар әкімшілігінің сұрауы бойынша биліктің жер-
гілікті органдарына арналып Қазақстан қалалары үшін 
көліктік инфрақұрылымды жақсарту және қалалық жұ-
мылдыруды көтеру жөнінде шаралар ұсынатын қалалық 
орнықты жұмылдыру жоспарын дайындау жөнінде ұсы-
ныстар әзірленді. 
АҚТК жобасы әзірлеген құжаттардың спекторы кең: ең 
жақсы халықаралық тәжірибелерді шолудан бастап 
бір қаланы алғанда көлікпен және экологиямен болып 
жатқан жағдайды дамыту сценарийлерінің нақты есебі 
мен болжамдарын жасауға дейін.   

«

«
»

Орнықты қалалық көлік – бұл тұрақты жоғары сапалы 
жұмылдыруды және барлық тұрғындар үшін ұзақ мерзімдік 
перспективада, сонымен бір уақытта қоршаған ортаға жағымды 
әсер ете отырып, көлікті пайдалану қолайлылығын, сондай-ақ 
тұтастай алғанда жергілікті қоғамдастықтың әлеуметтік және 
экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз ететін жүйе. 

  Экономиканың көлік секторының жоғары энергия сыйымдылығы мынамен шарттасады: 

 • автомобиль көлігінің 80% 10 жылдан астам пайдалану үстінде; 

 • энергияның жалпы көлемінен 87% автожол көлігі тұтынады; 

 • ірі қалалардағы көлік легінің 70% астамын жеке автокөліктер құрайды; 

 • тауар құнынан жүк тасымалдау шығындары 8–11% құрайды (өнеркәсібі дамыған 
елдерде бұл көрсеткіш әдетте 4% құрайды).

«Қазақстан Республикасы көлік секторының энергиялық тиімділігі:  
жай-күйі және оны көтеру шаралары», 2015 қ.

»
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АЛМАТЫНЫҢ ЖЕҢІЛ АВТОКӨЛІКТЕРІН ЕУРО 
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ СЫНЫПТАР БОЙЫНША БӨЛУ 

Еуро 0
17,25%

Еуро 1
15,62%

Еуро 2
15,29%

Еуро 3
14,26%

Еуро 4
22,37%

Еуро 5
11,7%

Еуро 6
3,51%

БІР ЖОЛАУШЫҒА ЭНЕРГИЯНЫҢ ТҰТЫНУ ЕСЕБІ

1/10

1/10

1/5
1/5

1

Сарапшылардың пікірі бойынша, көлік секторындағы 
жоғары энергия тұтыну проблемасының ең ұтымды 
шешімі, парниктік газдар шығарындылары мен ла-
стаушы заттарды «модальды жылжыту» деп атала-
тын төмендету болып табылады. Қалалық көлікке 
қолданғанда бұл қоғамдық көлікті басымдықпен да-
мытуды білдіреді. Шынында, бір жолаушыға есепте-
генде автобус/троллейбуспен қозғалған кезде энер-
гия жұмсау шығыны жеңіл автокөлікке қарағанда 5 
есе аз. Бір жолаушыға есептегенде трамвай мен ме-
тродағы поездардың энергия тұтынуы, автокөлікке 
қарағанда 10 еседен артық үнемді.
«Модальды жылжу» түсінігі адамдарға велосипед-
пен немесе жаяу жүруге көбірек мүмкіндік беруді 
ұсынуды қамтиды. Қоғамдық көлікті дамыту, вело-
сипед инфрақұрылымы мен жаяу жүру мүмкіндік-
тері бір уақытта басқа екі проблеманы – автокөлік 
кептелісін және ауаны ластауды шешуге мүмкіндік 
береді. 

Дереккөз: «Қазақстан Республикасының көлік 
секторындағы энергияның тиімділігі: оны жақсарту 
жөніндегі мәртебесі мен шаралары», 2015 ж.
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Дүниежүзінің көптеген қалалары қалаға кіретін ма-
шиналарды шектеуді енгізуді тәжірибеге алып отыр, 
ең прогрессивтісі экологиялық талаптарға сәй-
кестік критерийі болып саналады, бірақ бұл үшін 
Қазақстанда автокөлік құралдарын таңбалау ен-
гізілуі тиіс. 
Осындай шараларды енгізу қалаға ластаушы зат-
тар шығаруы жоғары көліктердің кіруін шектеуге 
және тек жеке ғана емес, сонымен бірге жүк таситын 
көліктердің де отынның анағұрлым таза түріне ауы-
суын ынталандыруға мүмкіндік береді.  
Эко-таңбалау – бұл көлік құралдарының экологи-
ялық және энергетикалық сипаттамалары, шыға-
рындылардың деңгейі және басқа пайдалы ақпа-
раттар туралы арнайы этикеткалар, электронды 
чиптер (белгілер), дерекқор, тіркеу құжаттарында 
арнайы белгілерді және т.б. қолдану.  Қалаларда 

Ластаушы заттардың шығарындылары, 
қоғамдық көліктерде бір жолаушыға, 
автомобильге қарағанда 
5–10 есе аз келеді. 

«шығарындысы төмен аймақ» қалыптастырудың 
ең маңызды аспаптарының бірі эко-таңбалау бо-
лып табылады. Қазақстан жағдайында, халықтың 
жаңа энергиялық тиімді және анағұрлым экологи-
ялы көліктер сатып алу үшін мемлекеттік субсидия-
лау тетіктерін қолдану немесе зиянды заттар шығару 
деңгейіне, автокөліктің шығарылған жылына неме-
се отын тұтыну деңгейіне байланысты автокөлікке 
сараланған салықтық алымдар жүйесін енгізу ре-
спубликаның автокөлік паркін жаңарту процесін 
айтарлықтай жылдамдатар еді. Сондай-ақ, тиісті 
инфрақұрылым қалыптастырған жағдайда гибритті 
автокөліктерге көліктік салық төлеуді азайту немесе 
толықтай бас тарту, осылайша көліктің осы түріне 
халықтың қызығушылығын ояту тиімді шара болуы 
мүмкін. 
АҚТК жобасының кеңесшілері Қазақстан 
Республикасы көлік жүйесінің инфрақұрылымын 
2020 жылға дейін дамыту және ырықтандырудың 
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес ұсынған кейбір 
нақты шаралары мыналарды қамтиды:

• авто, газ және электр толтыру станцияларының 
тиісті инфрақұрылымдарын міндетті түрде дамы-
тумен бірге, қоғамдық көліктерді анағұрлым таза 
отынға (газ, электр, био отын және т.б.) ауыстыру; 

• қалаларда қоғамдық көліктердің маршруттарын 
оңтайландыру, қоғамдық көліктер үшін қозға-
лыстың негізгі дәліздерінде бөлінген жолақтар 
ұйымдастыру; 

• велосипед инфрақұрылымын (қалаларда вело-
сипед жолдарының желілерін жайғастыру, вело-
сипедті жалға беру бағдарламасын енгізу) және 
жаяу жүргіншілердің мүмкіндіктерін дамыту; 

• күнделікті қозғалыс пен демалыс үшін көліктердің 
экологиялық түрлерін пайдалануды насихаттау.  

Оның үстіне қоғамдық көліктерде 
жолаушылар өтетін кеңістікте 
10–20 есе аз талап етіледі. 

Дереккөз: «Қазақстан Республикасының көлік секторындағы 
энергияның тиімділігі: оны жақсарту жөніндегі мәртебесі мен 
шаралары», 2015.
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Қоғамдық көліктер 
саласындағы реттеу және 
қаржыландыру  
Қоғамдық көліктерді басқару және қаржыландыру 
саласын реформалау тақырыбы АҚТК жобасын 
дайындау процесі кезінде 2010 жылы салынған 
болатын, өйткені маршруттар мен жылжымалы 
құрамдарды шұғыл қысқартуды тудырған қалалық 
көлікті басқару және қаржыландырудың қолда 
сызбасы тәжірибе жүзінде алматылықтарды қала 
бойынша қоғамдық көлікпен қозғалудан кері 
итеретін негізгі кедергі болған.  
Алматы қаласы тұрғындарының көліктік әдеттері-
не 2016 жылы жүргізілген зерттеулердің дерек-
тері бойынша, қоғамдық көліктермен жүруден бас 
тарттырған бес негізгі себептер мыналар болып та-
былады: жүру ұзақтығы, автобус/троллейбустар-
дың адамға толып кететіні, қолайлы маршруттар-
дың болмауы, салонның ластығы, кешкі және түнгі 
уақыттардағы қозғалыс кестесінің нашарлығы.   
Шын мәнінде, Алматының жолаушылар тасымалын 
жолаушылардың өздері қаржыландыратын, әкімдік 
тек 2016 жылы ғана тасымалдаушыларға жеңіл-
дікпен жүретін азаматтар санатын алып жүруге ішіна-
ра субсидия бере бастады, ал - әлеуметтік-маңызды 
маршруттарға қызмет көрсету 2017 жылдан бастал-
ды. Сондай-ақ жылжымалы құрамдарды жаңарту 
және техникалық бақылау жасау, жүргізушілерді 

ҚОҒАМДЫҚ КӨЛҢКТЕН БАС ТАРТУ СЕБЕПТЕРІ

Жол жүру көп уақыт алады

Тар/қолайсыз

Маған қолайлы автобустың болмауы

Салонның іші лас/жағымсыз

Кешкі және түнгі уақыттардағы қозғалыс кестесі нашар

Рульде жүргенді жақсы көремін/автокөлікті жақсы көремін

Менің түсінігіме сәйкес келмейді/өмір сүру стилі/беделді емес

Отыратын орын жоқ

 Аялдама үйден алыс

Жүргізушілер қозғалыс ережесін сақтамайды

Көлік ескі

Жұмыс графигі жоқ

Кондиционер жүйесі жоқ

 Басқа

Жауап беруге қиналамын 

65%

38%

27%

19%

17%

15%

14%

13%

12%

12%

10%

9%

7%

3%

2%

СҰРАҚ:  
«Сіз қоғамдық көлікті неге 
пайдаланбайсыз?  
Бірнеше жауаптар қабылданды»

оқыту және талап қою, қозғалыс кестесі мен жыл-
дамдықты сақтау, жол жүргені үшін төленген ақ-
шаның шынайы мөлшерін айтпағанның өзінде, жо-
лаушылардың өтініш-талаптарымен жұмыс жасау 
сияқты маңызды сәттер – бәрі тасымалдаушының өз 
қарауына қалдырылады. 
250 миллионнан астам жүріс жасалатын Алматыда, 
15-тен астам ірілі-ұсақты, өзара үнемі бәсекеле-
сетін компаниялар-тасымалдаушылар, басқарудың 
әртүрлі тәсілдерімен, түрі мерзімі бойынша әркелкі 
отынмен және түрлі мерзімді жылжымалы құрам-
мен жұмыс істейді. «Барынша көп пайда табудың» 
қалыптасқан тәжірибесі қоғамдық көліктің толық 

Дереккөз: «Алматы қаласы тұрғындары-
ның көлік әдеттері мен қозғалысы», 2016
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   Қазіргі бар жүйе жолаушыларды 
қанағаттандырмайды, өйткені ол адам толы 
және тек тасымалдаушы үшін ғана тиімді 
уақытта жүретін көліктерге мінгісі келмейді.  
Әзірге қоғамдық көліктерді жүргізушілер 
жұмысының негізгі өлшемі тасымалдау сапасы 
емес, ақша табу жоспары болып тұрған кезде 
ештеңе өзгермейді. 

«

»
шамада дамуына ықпал етпейді, ал қала билігінің 
қолында тасымалдаушыларға шынайы әсер ететін 
тетігі жоқ. 
2017 жылғы жағдай бойынша, биліктің жергілікті 
органдары Қазақстан қалаларындағы қоғамдық 
көліктерді ұйымдастыруға толық жауапты, 
бірақ осының өзінде тасымалдау ережелерін 
немесе тарифті есептеу әдістемесін бейімдеуге, 
субсидиялауға немесе тасымалдауды ұйымдастыру 
шарттарына айтарлықтай талаптар енгізуге 
құқықтары жоқ.  Жергілікті заңнамалық органның 
(мәслихат) субсидиялауға бөлінетін бюджетті 
(бұл ретте субсидиялауды есептеу процедурасы 
ұлттық деңгейдегі нормалармен реттеледі) бекіту 
құқығы бар, бірақ көбіне есептеу әдістемесінің 
күрделілігі мен нақты тасымалданған жолаушылар 
туралы деректер болмауынан осы субсидияларды 
әлеуметтік маңызды маршруттарға бөлу бойынша өз 
міндеттемелерін орындай алмайды. 
«ҚР қоғамдық көліктері саласындағы саясатқа 
шолуды» әзірлеу және талқылау барысында қалалық 
көліктерге қызмет көрсету деңгейі мен сапасын 
көтеру үшін жаңа көліктік саясатын мынадай сыни 
маңызды бағыттары белгіленді: 

1) жергілікті билік пен мәслихатқа үлкен өкілеттік 
беру құқығымен қоғамдық көлікті реттеу са-
ласында жаңа тәсілдерді әзірлеу. Талқылаудың 
негізгі тақырыбы мынадай мәселе болып табылады: 
қалада кім реттеуші болуы тиіс, ірі қалаларда қоғам-
дық көлік саласында бірыңғай оператор керек пе. 
20 жылдан астам бұрын қалыптасқан қалалық жо-
лаушы көліктерінің жекелеген маршруттарын жеке 
қолға беру және оның тек қана жолаушылар есебі-
нен қаржыландырылуы тәжірибесі көптеген қала-
лар осы әлеуметтік қызметті көрсету сапасы үшін 
жауапкершілікті толығымен кәсіпкерлерге беруіне 
соқтырды. 

Заңнамамен республикалық деңгейде 
қоғамдық көліктерде ҰОС қатысушылары 
мен мүгедектері үшін (тегін жүру) және 15 
жасқа дейінгі балар үшін (жүру құнының 
50%) жеңілдіктер бекітілді. 
Бірақ, ЖОО мен колледждерде 200 мыңнан 
астам студенттер оқитын Алматы тәрізді ме-
гаполис үшін қосымша жеңілдіктер енгізу 
талап етіледі. Сондықтан Алматы мәслиха-
ты 2011 жылы қала деңгейінде 50% жеңіл-
дікпен жүру құқығы бар жүргіншілердің 
қосымша санатын енгізді: 15 жастан асқан 
мектеп оқушылары, ЖОО мен орта-арнайы 
оқу мекемелерінің студенттері, жасы жет-
кен зейнеткерлер; сондай-ақ «көп балалы 
аналар» санаты үшін 2015 жылы жеңілдік 
енгізілді.  Тегін жүру құқығын қосымша 75 
жастан асқан зейнеткерлер, бірінші, екінші 
топтағы мүгедектер және 18 жасқа дейінгі 
мүгедек балалар алды. 

Соны нәтижесі ретінде компаниялар-тасымалда-
ушылардың жылжымалы құрамды жаңартуға ын-
таландыру болмады, бұл техникалық нормаларға 
оның ағымдық сәйкестігін күдік астында қалдыра-
ды, қызмет көрсету сапасы қалалықтар тарапынан 
үздіксіз сынға шалдығады, ал ескі дизельдік көлік-
терден бөлінетін иісті газдар шлейфі қоғамдық 
көліктің экологиялық таза ретіндегі беделін түсіреді. 
Онымен қоймай, компаниялар-тасымалдаушылар 
өздеріне пайдалы маршруттарға ғана қызмет көр-
сетуді басым көреді, бұл Алматының адам аз қоны-
станған немесе қала маңындағы аудандардың жо-
лаушыларының құқығына қысым жасайды. 
Бірыңғай операторға (тасымалдауға жауап бе-
ретін органға) қосымша өкілеттіктің пайда болуы 
мен берілуі: тиімді және зиян шегетін маршруттар-
ды араластыру, жылжымалы құрамға және қызмет 
көрсету сапасына талапты көтеру, қозғалыс кестесін 
жолаушылардың пайдасына өзгерту қоғамдық 
көліктердің қала аясындағы өзара байланысын ай-
тарлықтай түрде жақсарта алар еді.  

2)Тасымалдаушылармен сервистік байланыс 
жасау (PublicServiceContract) тасымалданған жо-
лаушылар санын емес, орындалған километрлерді 
есепке алу принципі бойынша (bus/km). 
ҚР Инвестициялар және даму министрлігі бекіткен 
«Жолаушылар мен жүктерді автокөлікпен үздіксіз та-
сымалдауды ұйымдастырудың үлгілік шарты» жер-
гілікті атқарушының атынан тасымалдауды ұйымда-
стырушы мен тасымалдаушы арасындағы өзара 
байланыстың жалпы ережелерін сипаттайды. Үлгілік 
шарт сапа индикаторын көрсету және тасымалда-
уды орындауды бағалау мүмкіндігін бермейтінін, 
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сондай-ақ реттелмеуін, сол сияқты әкімдік тасымалда-
ушыға бұзушылықтарды жоюды қандай түрде міндеттеу 
реттелмегенін атап өту керек. Бұған қосымша, көлік са-
ласындағы бірнеше заңдарда қарама-қайшылық бар, 
бұл қызмет көрсету сапасына толық шамада қойылатын 
талапты кеңейтуге және қаржыландырудың жаңа әдісіне 
көшуге мүмкіндік бермейді. 
Қалыптасқан жағдайдан шығу жолдарын АҚТК жобасы-
ның сарапшылары тасымалданған жолаушылар санын 
емес, орындалған километрлерді есепке алу принципі 
бойынша (bus/km) тасымалдаушылармен келісім шарт-
тар жасасудан көреді. Алматыда қолма қол ақшаға жо-
лаушылар тасымалдау деңгейі өте жоғары және есепке 
алу қиын болғандықтан, тасымалдаушының жұмысын 
тасымалданған жолаушылар саны бойынша бағалау 
және тасымалдаушыларға субсидияны тиісті бөлу сенімін 
жоғалтады. Керісінше, автобустар мен троллейбустардың 
қозғалысына Алматы көлік холдингі диспетчерлендіру 
орталығы арқылы мониторинг жасалып отыратындықтан 
маршрут бойынша орындалған километрлер саны объек-
тивті шама болып табылады. Мұндай тәсіл шығынды, опе-
рациялық орындалған бір автобус километрге шығынның 
стандартталған есебін қолдануға, сондай-ақ қаланың 
бюджетінен жылсайынғы шығынды жоспарлауға мүмкін-
дік береді.   

Контрактілердің түрлері және тәуекелдерді 
тасымалдаушы мен мемлекеттік органды 
басқарушының арасындағы тәуекелді бөлу (ҚБ)
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Түсімді шығарып таста-
умен шығынға өтемақы 

төлеу шарты
Х Х

 Барлық шығындарға 
өтемақы төлеу шарты Х Х

Түскен ақшаны есептен шығарып тастап шығынды өтеумен 
шарты – тасымалдаушы тасымалдаудан толық табыс таба-
ды және қосымша ҚБ дан қызмет көрсеткені үшін алдын ала 
уағдаласқан ақшаны (өтемақы немесе субсидия) алуы мүмкін. 

Барлық шығындарды өтеумен шарт – ҚБ тасымалдаудан 
толық табыс табады және тасымалдаушының көрсеткен қы-
зметі үшін келісілген индикаторға сәйкес ақы төлейді (негізі-
нен, маршрут бойынша орындалған автобус километрге). 
Қосымша ҚБ көтермелеуді немесе басқа мақсатты инди-
каторларды орындау/орындамау айыппұлын (тасымалдау 
сапасы, жолаушылардың қанағаттануы, жылжымалы құрам-
ның экологиялық сыныбы) қолдана алады.

Гвидо Бруггеман,  
АҚТК тәуелсіз кеңесшісі, қоғамдық көлікті 
орнықты дамыту жөніндегі халықаралық 
кеңесші:

  Білім берумен және денсаулық сақтаумен 
қатар қоғамдық қызмет көрсету 
аясы қоғамдық көлік болып табылады, 
сондықтан оны тиісті түрде қолдау үшін 
көп жағдайда муниципалдық субсидиялау 
немесе негізінде тасымалдаушы көрсеткен 
қызмет үшін ақы төлеу жататын нақты 
қатынастар қажет. 

Қоғамдық көліктер көрсететін 
қызметтің сапасы және оған халықтың 
қанағаттануы осы салаға салым 
деңгейімен тікелей байланысты 
болатыны жалпыға аян. Әдетте әлемдік 
тәжірибеде қаланың ішкі аймақтық өнімі 
(ІАӨ) неғұрлым көп болса, сол ғұрлым 
инвестицияның көп пайызы қоғамдық 
көлік саласына келеді және сонысымен 
ол сапалы және соның нәтижесі ретінде 
осы қалаларда қоғамдық көліктерді 
пайдаланушылар саны да арта түседі.

Егер қалалық биліктер тасымалдау 
сапасына риза болмаса, олар жеке 
тасымалдаушылармен қатаң келісім 
шарттар жасасуы және субсидиялаудың 
әділ тетігін таңдауы тиіс болады.

Алматы қ. бағаның деңгейі Бухарест және 
Прага қалалары бағасының деңгейімен 
азды көпті сәйкес келеді. Осы екі қалада 
да қоғамдық көліктерді субсидиялау 
50% астам екенін айта кету керек. 
Басқаша айтқанда, қоғамдық көлікке 
жұмсалатын шығындар билет сатудан 
алынған ақшамен кемінде 50% жабылады, 
ал қалғаны қала бюджетінің субсидиясы 
есебінен қаржыландырылады. »

«
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Берілген есеп «Алматы қ. қоғамдық көлік-
терін билеттеу және тарифтеу жүйесі»
АҚТК жобасының деректеріне сәйкес, Алматының 
қоғамдық көлітері жүйесінде 2014 жылдың соңы-
на қарай түскен ақшаның 70% тікелей қоғамдық 
көліктерде сатылған бір реттік билеттер сатудан 
жиналған. Халықаралық контексте бұл өте үл-
кен үлес, көптеген қалаларда бір реттік билет-
тер сатудан түскен ақша 10% дан аспайды. Бұл 
көлік құралының ішінде бір реттік билеттер са-
тып алу қымбатқа түсетінімен және жолаушылар 
үшін тартымды еместігімен немесе жол жүру би-
леті (айлық) анағұрлым жоғары бағалануымен 
байланысты.   
Түскен ақшаның жылыстауы – бұл мыналардың 
есебінен алынбаған, жол жүргені үшін төленетін 
сома: 

• Жолаушылардың жол ақысын төлемеуі (билет-
сіз жүруі); 

• түскен ақшаны ресми есепте көрсетпеу (кондук-
тор, жүргізуші, компаниялар-тасымалдаушылар).

Алматыда түскен ақшаның жылыстауы жөнінде 
дәл деректері жоқ. Мемлекеттік органдардың ша-
мамен алғандағы есебі бойынша түскен ақшаның 
жылыстауы 25-30%. 
Түскен ақшаның жылыстауы, принципті түрде, 
жол жүргені үшін бір рет төлеуден түсетін сомадан 
ғана туындайды. 
Егер бір рет жол жүргені үшін төлеуден жиналған 
барлық сомадан түскен ақшаның жылыстауы шын 
мәнінде 25% деп ойлайтын болсақ, онда қоғамдық 
көлік жүйесі төлем алмаған жүріс саны 2014 жылы 
43 миллионды, демек әр бір жұмыс күні үшін 134 
000 жүрілген жолды құрайды. Бұл ретте, егер 2014 
жылы нақты алынған түсім 14,1 миллиард теңгені 
құраса, түсімнің жылыстауы 3,3 миллиард теңге бо-
лады. Бұл қоғамдық көліктің барлық жүйесіндегі әле-
уетті түсімнің жалпы көлемінен 19% екенін білдіреді.

«Оңай» картасы бойынша орташа күн сайынғы транзакциялар саны  

Ақпан 2016 (қоғамдық көліктерде 
жүргенде тек қолма қол ақшасыз 

есеп айырысу )

 2017 (картамен және 
80 тг қолма қол ақшамен 

жүру)

Тамыз 2017 
(сараланған тариф 
енгізгеннен кейін)

1-26 қыркүйек 2017 
(сараланған тариф 
енгізгеннен кейін)

592 218 460 602 580 645 769 230

Деректерді Алматы Көлік холдингі ұсынды

Садир Хамраев,  
Алматы қ. Көлік холдингі директоры: 

   Бекітілген заңнамалық ережелердің шынайы 
өмір талабынан артта қалуының жарқын 
мысалы сараланған тарифтер енгізу тарихы 
бола алады – бұл норма заңнамада бұрын болған 
жоқ, біз үкімет пен парламентті оның қажет 
екендігіне бір жылдай дерлік иландыра алмадық.

2017 жылғы 1 тамызда Алматының қоғамдық көлік-
теріне жаңа шара – сараланған тариф енгізілді, 
қоғамдық көліктерде қолма қол төленетін бір реттік 
жол жүру «Оңай» картасы бойынша тәжірибе жүзін-
де 2 есе қымбат (карта бойынша стандарты тариф 
80 теңге және қолма қол ақшамен 150 теңге) бол-
ды. Осылайша Көлік холдингі мен қала билігі қолма 
қол ақшамен жол жүру санын және тиісінше есепке 
алынбаған түсімді 2017 жылдың соңына қарай 3-4% 
дейін төмендетуге ниет етіп отыр.   
Көлік холдингінің ақпаратына сәйкес, Алматы қала-
сында сараланған тариф әрекет еткен бірінші күннің 
қорытындысы бойынша автопарктердің түсімі 42 
041 240 теңгені құрады. Бұл 2017 жылдың алдыңғы 
сейсенбісі күні жиналған ақшадан (26 102 880 тең-
ге) 61% жоғары. Электрондық билеттеу жүйесі бой-
ынша транзакциялар саны 25% өсті, 462 631ден 
(соның ішінде 179 387 бір реттік билеттер) 580 095 
дейін  (оның ішінде 98 163 бір реттік билеттер). 

«
»

1-26 қыркүйек 20171-26 қыркүйек 2016

10 000 000 
транзакциялар

390 МЛН. ТГ

80 МЛН. ТГ
3 МЛН. ТГ

1 152 МЛН. ТГ

3 000 000 
транзакциялар 544 000 

транзакциялар

20 000 000 
транзакциялар

195%

62%

ТРАНЗАКЦИЯЛАР 

қолма-қол ақша
карта

2017 жылғы қыркүйек айы үшін деректерді 2016 
жылғы қыркүйек айындағы осындай кезеңмен са-
лыстыру, қоғамдық көліктерде қолма қол ақшамен 
жүру 5,5 есе қысқарғанын (2016 жылы бір айдағы 
жүріс 3 миллионнан 2017 жылы 544 мыңға), ал 
«Оңай» картасы бойынша жүру екі есе өскенін (2016 
жылғы 10 миллион транзакция 2017 жылы 20 мил-
лион) көрсетеді.  Бұл ретте «Оңай» картасы бойын-
ша түсім 195% өсті.
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Қоғамдық көліктер саласындағы заңнамалар мен 
қаржыландыруды жетілдіру ұлттық және жергілік-
ті деңгейде бірлесе өткізіле алады және өткізілуі тиіс. 
Өз кезегінде, өтініш берілген бастамаларды енгізу 
үшін қалалық биліктің саяси еріктері мықты болуы, 
басқару дағдылары мен тасымалдаудың анағұрлым 

тиімді, таза, және экологиялық зиянсыз жүйесіне қол 
жеткізу үшін басқару аспаптары болуы тиіс және қала-
лықтардың көліктің орнықты түрлерін пайдалануына 
– қоғамдық көліктерге, велосипедке және жаяу жүру-
ге үлкен жұмылдырылумен ауысуын барынша ынта-
ландырулары керек. 

АҚТК жобасының ҚР Инвестиция және даму министрлігінің Көлік комитетіне берген 
қоғамдық көліктерді реттеу және қаржыландыру жөніндегі негізгі ұсыныстары: 

1. Қоғамдық көліктерді ұйымдастыру

• Биліктің орталық органдары қоғамдық көлік-
терді ұйымдастыруды - төлем тәсілімен, тари-
фтермен, билеттермен және т. с. байланысты 
барлық мәселелерді жергілікті билік деңгейіне 
толық көлемде беруі тиіс. Ұлттық үкімет опе-
рациялық қызметтерді шектен тыс реттейтін 
ағымдағы жағдай Қазақстанның қоғамдық 
көліктерінің дамуына қатты жағымсыз фактор 
болып табылады.   

• Жергілікті өкімет қоғамдық көліктерді ұйымда-
стырумен қала үшін ең жақсы тәсілмен тікелей 
айналысуы және баға мен сапа бәсекелесті-
гіне негізделген тасымалдау қызметін тендер 
арқылы орындау үшін компанияларды жалда-
уы тиіс. 

• Қазақстанға қоғамдық көліктер туралы мүлде 
жаңа заң қажет. ҚР көлік саласындағы ұлттық 
заңнамасы қоғамдық көлікке реформа жүргі-
зу үшін барынша  жеңіл және барынша икемді 
болуы тиіс, бұл өз кезегінде қала деңгейіндегі 
жергілікті билікке тасымалдаушылармен сер-
вистік келісім шарттар ретінде өзара байланы-
сты реттейтін ең жақсы тәжірибелерді енгізуге 
мүмкіндік береді.  

2. Тендерлерді өткізу процедуралары
• Жергілікті биліктің жолаушылар тасымалдау 

қызметін көрсету бойынша жеткізушілерді 
таңдау процесі ашықтық принципіне және қы-
змет көрсету сапасы бойынша тек бағаға ғана 
емес, қызмет сапасы өлшемдері бойынша ең 
жақсы жеткізушіні таңдап алуға негізделуі тиіс. 

• Биліктің орталық органдары процесті тендер-
лер мен келісім шарттардың ең жақсы мысал-
дарын белгілеу арқылы реттеулері, бірақ әрбір 
деңгейде егжей-тегжей реттемеу керек.  

• Сервистік келісім шарттар енгізу тасымалда-
ушыларды тарифке байланудан босатады және 
қала мен жолаушылар алдындағы міндетте-
месін орындау акцентін жылжытады. Сервистік 
келісім шарттар бойынша критерийлер мен 
төлем деңгейлері маршрут бойынша орын-
далған километрлерге, қызмет көрсету сапа-
сына және келісім шартты орындаудың басқа 
индикаторларына негізделеді.  

3. Тасымалдаушылардың залалдарын 
субсидиялау
Тасымалдаушылардың залалдарын субсидия-
лау жөніндегі шарттарды Қазақстан заңнамала-
рынан алып тастау (мысалы, 2007 жылғы Еуропа 
Одағында жасалғандай) және сервистік келісім 
шарттар бойынша көрсетілген қызметке өтемақы 
моделімен ауыстыру ұсынылады.  

Садир Хамраев: 

Қала билігіне – енгізу 
саясаты қандай болады, 
қолданыстағы тарифтер, 
тасымалдаушылармен 
келісім шарт сияқты көп 
нәрселерге байланысты. 
Сондықтан біз АҚТК 
жобасымен бірлесе 
отырып,оған бірдеме 
салуға болатын негіз құру 
үшін дұрыс заңнамалық 
актілерге бастамашылық 
жасалып қабылдануына 
үлкен күш жұмсап 
отырмыз.

«

»
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КӨЛІКТІК ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫ 
ЖОСПАРЛАУ, ЖОБАЛАУ МЕН  
ЖОЛ ҚОЗҒАЛЫСЫН  
ҰЙЫМДАСТЫРУ 

Елена Ерзакович, АҚТК жобасының менеджері: 

Біздің жобамыз заманауи қалалық көлік жүйесін жобалауға қатысады, біз жергілікті жобалау 
институттарының, инженерлердің және шешім қабылдайтын тұлғалардың санасына негізгі 
принциптерді: сол немесе басқа көшені үлгілер алдында, әрқашан адамдардың қауіпсіздігіне басты көңіл 
аудару керегін енгізуге тырысамыз. Сонда бізде барлық қиылыстар, жаяу жүргіншілер тротуарлары, 
веложолдар анағұрлым қорғалады. Әзірге Қазақстанда автокөліктерге ең жақсы өткізу қабілетін 
жасауға және жобаның бюджетін барынша азайтуға басымдық беріледі. Бұл қалаларда автокөліктің 
ең көп рұқсат етілген қозғалыс жылдамдығын төмендету қажеттігі шешіміне жағымсыз пікірлердің 
көптігінен ақ байқалып тұр. Жарық жаяу жүргінші өтетін жерлер, сақтандыру белгісі – бұл жекелеген 
қалалық әкімшіліктердің даңқойлығы емес, керісінше қажеттілік және оны заңмен бекіту керек. 
Нормативтер бойынша бізде жолдағы жолақтың кеңдігін қатаң сақтау талап етіледі, бірақ бұл 
ретте лайықты тротуар жасау, тұрғын кварталдарға бұрылу кезінде жылдамдықты төмендету 
үшін рампалар мен белгілер қою міндетті емес. Алматыда тротуарларды тұрақтарға қойылған 
машиналар немесе құрылыс қоршаулары жаулап алған көшелер көп, бұл балаларды мектепке бара 
жатқанда көшенің жиегімен жүруге мәжбүрлейді, бұл ретте көптеген жаяу жүргіншілер өтетін жерлер 
жарықтандырылмаған. Сол сияқты бізде жаяу жүргіншілерге машина жүретін бөліктерді екі есе ұзақ 
өтуге тура келетін фактіге  қарамастан автокөліктерге қолайлылық ретінде бұрылатын оң қалта 
қарастырылады, нәтижесінде тәуекел екі есе өседі. Бұл ұсақ-түйек болып көрінер, бірақ жол жарақаты 
бөлігі бойынша біреулердің өмірі тұруы мүмкін.

«

»

Қазіргі заманғы көліктік 
инфрақұрылым – бұл тек 
жолдар мен жол айырықтары 
ғана емес, бұл сондай-
ақ велосипед пен жаяу 
жүргіншілер маршруттарының 
біріккен желісі,  қоғамдық 
көлікке қолайлы 
ауысып мінумен соған 
бағдарланған әлеуметтік-
мәдени объектілердің 
инфрақұрылымдары. 
Әуежайлар, теміржол және 
автобус вокзалдары сияқты 
объектілер тұтастай алғанда 
қаланы көліктік жоспарлаудың 
маңызды бөліктері болады 
және халықтың қоғамдық 
көлікке қол жеткізуге 
сұранымдары ескерулері тиіс.  
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БҰҰДБ-ҒЭҚ «Алматы қ. орнықты көліктері» (АҚТК) жобасының зор жетістігі 2017 
жылғы шілдеде жоба ұсынған және әзірлеген «Алматы қаласының жағдайында кө-
ше-жол кеңістігін ұйымдастыру» (ПСТ РК 65 – 2017) алдан ала жасалған ұлттық стан-
дарты болды. Алдын ала жасалған стандарт қала кеңістігін жайғастыру жөніндегі: жол-
дарға, қиылыстарға, жаяу жүргіншілер мен велосипед жолдарына, велосипед қоятын 
тұрақтарға қойылатын нормативтік талаптарды белгілейді. Алдын ала жасалған стан-
дартта қиылыстарды жобалауға жаңа заманауи тәсілдер көрініс тапты, велосипед жол-
дары мен велосипед қоятын тұрақтар бойынша нормалар енгізілді, «қоғамдық көліктер 
үшін бөлінген жолақтар» түсінігі бекітілді.  

ҚР Құқықтық статистика комитетінің дерек-
теріне және Бас прокуратураның арнайы 
есебіне сәйкес 2016 жылғы қаңтардан шіл-
деге дейін Алматыда, жарақаттану мен 
өлімді тудырған 3227 ЖКҚ тіркелді, бұл бар-
лық ЖКО 3-бөлігін құрайды. 2017 жылдың 
алғашқы жарты жылдығында Алматы қай-
ғылы біріншілікті сақтап отыр –  ел бойынша 
тіркелген 7127 жол көлік оқиға сының  2248 
қалада болды. 

Көздері: ҚР Құқықтық статистика комитеті және Бас 
прокуратураның арнайы есебі 

Көшелерде қозғалыс қауіпсіздігін, бұл ретте жаяу 
жүргіншілер мен велосипедшілерге басымдық бере 
отырып қалай көтеруге болады? Бастапқы және ең 
дұрыс шешім - бұл қалаларда автокөлік қозғалы-
сының жылдамдығын төмендету және біздің көше-
леріміздің дизайнын жақсарту. 
Қолайлы және экологиялық болуға ұмтылған қала 
автокөліктерге, қала көшелерінде        60 км/сағ жыл-
дамдықпен қозғалуға рұқсат ету түрінде артық құқық 
бермеуі және қала шекарасымен шектес көшелерді 
80-90 км/сағ жылдамдық рұқсат етілетін автобанға 
айналдырмауы тиіс. Осындай жоғары жылдам-
дықпен қозғалатын автокөліктер, қалалықтардың 
өміріне күн сайын қауіп төндіреді. Керісінше, ав-
токөліктің жылдамдығы 30 км/сағ төмен болған 
кезде жаяу жүргіншілердің өлімге ұшырау тәуекелі 
нөлге жақын. 
Бірақ осы лимиттен асып кетсе, жылдам қозғалған 
көлік құралының кинетикалық энергияның өсуіне 
сәйкес өліммен аяқталу тәуекелі екі есе өседі.

Көздері: World Resources Institute
www.wiri.org/cities-safer-design
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АЙМАҚТАР БОЙЫНША ЖОЛ КӨЛІК АПАТТАРЫ 

МӘРТЕБЕ ТУРАЛЫ МЕН ӨЛШІЛІК МӘЛІМЕТТЕРІНІҢ АҚПАРАТЫ

ОЛАРДЫҢ ТІКЕЛЕЙ 
НЕГІЗІНДЕ ОЛАРДЫҢ ІШІНДЕ 

АДАМ ЗИЯН ШЕКТІ

ОЛАРДЫҢ ІШІНДЕ 
ЖАРАҚАТ АЛҒАН

ОСЫ ЖЫЛДЫҢ АЛТЫ 
АЙ ІШІНДЕГІ ЖОЛ 
АПАТТАРДЫҢ САНЫ
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АҚТК жобасының қолдауымен 2017 жылдың жа-
зында өткізілген «Тұрақты қалалық жұмылдыру-
дың» жазғы мектебі ТБД принциптерін оқып-үйрену 
мен тәжірибе жүзінде пайдалануға арналды. Жазғы 
мектептің қатысушылары – студенттер, көліктік 
және қалалық жоспарлау саласындағы мамандар, 
ҮЕҰ өкілдері – оқу барысында өткізді және қала-
лық инфрақұрылымның үш нақты объектілерін: 
Халық шаруашылығы университетінің аумағын 
(Алматы қ.), «Саяхат» автовокзалын (Алматы қ.) 
және «Целинный» шағын ауданын (Астана қ.)  
трансформалауға және қайта жоспарлауға ұсыныс 
дайындады. 
Пікірталас және нақты өлшеу барысында қатысушы-
лар ТБД негізгі принциптерін, соның ішінде:  «жаяу 
жүргіншілер мен велосипед аймағы қауіпсіз және 

 

Қала өмірінің жаңа 
парадигмасы
Қала инфрақұрылымын жоспарлаудың қазіргі за-
манғы үрдісі транзиттік-бағдарланған даму (ТБД) 
стандарттарын ұстанады. ТБД қолдау, тек қоғамдық 
көлікті пайдалануды ғана емес, сонымен бірге жаяу 
және велосипедпен жүру сияқты қозғалыстың ең 
негізгі түрлерін танымал ету және басымдық беруді 
қолдау мақсатында жерді, үйлер мен ғимараттарды 
пайдаланудың әртүрлі түрлері, жоғары сапалы ойла-
нылған жоспарлау және жобалау түсініледі. 

Автомобилденудің өсуімен күресте заманауи қа-
лалар шаралар кешенін: – автокөлікке ие болудың 
және оны ұстаудың қымбаттауына бағытталған «қы-
сым жасау факторларын» және – қалалықтарды 
қоғамдық көліктермен, велосипедпен және жаяу 
қозғалуға бағытталған «тартылу факторларын» 
қарастырады.
Мысалы ТБД-ның сегіз принципінің бірі автокөлік 
үшін бұрылу кеңістігін қысқартатын «Ауысу» болып 
табылады. Бірақ осы «қысым жасау факторы» қозға-
лыстың тартымды баламасын ұсыну бойынша тек 
қалған жеті принциппен үйлескенде ғана тәжірибе 
жүзінде өміршең болады.  
2014 жылдың соңында АҚТК жобасы Көлік саласын-
дағы даму институты (ITDP) әзірлеген ТБД халықара-
лық стандартын орыс тіліне аударды және ұйымда-
стырылған ашық лекциялар сериясы арқылы Алматы 
аудиториясымен өз білімімен бөлісуге алдыңғы қа-
тарлы халықаралық сарапшыларды шақырды. 
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БАҒДАРЛЫҚ ЖЕЛІНІҢ ӨЗГЕРУІ 

ҚАЗІРГІ КӨЛІК АЛМАСУ ТОРАБЫ 

толыққанды», «жоғары сапалы 
қоғамдық көлік таяқ тастам жер-
де», «автокөлік алып жатқан алаң 
ең азға жеткізілді» және басқа-
ларын пайдаланды. Әзірленген 
ұсыныстар Алматы және Астана 
әкімдіктеріне берілді.   
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СІЗДІҢ ҚАЛАҢЫЗДА ҚОЗҒАЛУ ЖЕҢІЛ БОЛУ ҮШІН 
СІЗ ӨЗІҢІЗ НЕ ІСТЕЙ АЛАР ЕДІҢІЗ?

«Аула аумақтарында жерді барынша 
пайдаланумен кешенді жақсы жабдықтау 
жүргізу. Жаяу қозғалысқа және квартал ішінде 
велосипедпен жүруге жағдай жасау» 

– Дамир Абдуалиев, Астана қ.                         

«ТБД стандарттарын енгізу» 
– Кабдулла Мурзахметов, Астана қ.                         

«Көшелерді және бағдаршам дабылының жұмыс 
режимін сапалы жобалау» 

– Игорь Могила, Львов қ.

«Ққоғамдық көліктерд пайдалануі, көбірек жаяу 
қозғалу. Ұйымдастырушылардың бірі ретінде 
Urban Forum Almaty - Алматы қ. көліктік жағдайын 
жақсарту мәселелерін белсенді жылжыту» 

– Асель Есжанова, Алматы қ.

«Ашық люктер туралы, пандустардың жоқтығы. 
Жұмыс істемей тұрған бағдаршамдар және 
т.б. туралы хабарлаймын. Жүргізуші және жаяу 
жүргінші болғандықтан жол қозғалысы ережелерін 
сақтаймын» 

– Асель Дмитриева, Алматы қ.

ЖАҚЫН БОЛАШАҚТА БАРЛЫҚ ҚАЛАЛЫҚТАРҒА 
ҚАЛАЛЫҚ КӨЛІК/ЖҰМЫЛДЫРУДЫ БАСҚАРУ 
САЛАСЫНДА ҚАНДАЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ҚОЛ 
ЖЕТІМДІ БОЛУЫ ТИІС?
«Велосипедтер, электромобильдер, баламалы 
энергетика, метро, арзан авиарейстер» 

– Дамир Абдуалиев, Астана қ.

«Веложалдау жүйесі қолжетімді болуы тиіс; 
бірыңғай көліктік карта; маршруттардың 
аялдамаға келу-кету уақытын қадағалау жөнінде 
ұсыныс» 

– Адия Карсыбек, Алматы қ.           

«Қоғамдық көліктерді дамыту – қалалық көліктің 
проблемаларын шешудегі басты жол» 

– Илья Шафранов, Москва қ.                                 

Жазғы мектепке қатысушылар сондай-ақ қала-
лар болашағын талқылады:

СІЗ ҮШІН «ЖҰМЫЛДЫРЫЛҒАН ҚАЛА»  
НЕНІ БІЛДІРЕДІ?  

«Ондағы әрбір тұрғын оның қаржылық және 
табиғи мүмкіндігінен тәуелсіз толық қанды 
еркін өмір сүре алатын қала»   

– Константин Здышев, Санкт-Петербург қ.

«Бұл көліктік желісі дамыған және қала ішінде 
қозғалыс жеңіл жасалатын қала»  

– Нургис Ажиров, Алматы қ.

«Өмір сүруге қолайлы қала: барлық орындар, 
қызметтер қол жеткізілімді, экологиясы 
жақсы, көрінісі әсем, инклюзивті, барлық 
санаттағы адамдар қозғала алады»  

– Әлия Танкибаева, Алматы қ.           
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АҚТК жобасының көмегімен жаппай 
тасымалдау үшін дәліздер ұйымда-
стыру тұжырымдамасы мен сызбала-
ры әзірленді, оны қала әкімдігі бөлін-
ген жолақтардың егжей-тегжейлі 
жобалары, алғашқы жүрдек авто-
бустардың дәліздері (БРТ) жобасы 
және жеңіл рельсті трамвай (ЖРК) 
жобалары үшін негізге алды. 
Қаланың алдында шамшыл міндет 
тұр - 2023 жылға қарай қоғамдық 
көліктермен қозғалыс үлесін 20% 
арттыру, ал оған тек автокөлік жүр-
гізушілеріне ЖРК жүйесі сияқты ме-
трополитенмен және жүрдек авто-
бустар дәлізі жүйесімен (БРТ) өзара 
байланысты шынайы балама ұсынып қана қол жет-
кізуге болады. 
Бүгінде Алматыда Абай және Райымбек даңғылда-
рында, Төле би, Желтоқсан, Наурызбай батыр және 
Алтынсарин көшелерінде  қоғамдық көліктерге жо-
лақтар бөлінді. Қалалық билік ең жақын жылдары 
автобустар мен троллейбустар үшін қосымша 245 
километр арнай жолақ ұйымдастыруды жоспарлап 
отыр. 
АҚТК жобасы тарапынан БРТ алғашқы желісінің тех-
никалық-экономикалық негізін дайындауға көмек 
көрсетілген болатын. БРТ алғашқы дәлізінің (Орбита 
– қала орталығы – қаланың шығыс шекарасындағы 
көлік терминалдары) ұзындығы 19,2 километрді 
құрайды, пайдалану жылдамдығы  23 км/сағ, ал та-
сымалданатын жолаушылар саны – күніне 140 000 
адам. Бұл ретте жолаушылар үшін жол жүру уақы-
ты айтарлықтай үнемді: қазір көліктің басқа түрімен 
қозғалған кездегі 52 минуттың орнына 32 минут бо-
лады деп болжанады. 2017 жылы бірінші кезектің 
құрылысы басталды.

Жалпы тасымалдауға арналған дәліз (БРТ) 
– бір немесе бірнеше автобус маршруттары 
қызмет көрсететін, бөлінген автобус жолақта-
рымен жарақтандырылған және мыналарды 
қоса алғанда БРТ қойылатын ең аз талаптарға 
жауап береді: 

• Автобус дәлізін дұрыс орналастыру; 

• Станцияның қауіпсіздігі мен жайлылығы;

• Жол жүру ақысын төлеудің борттық емес 
жүйесі; 

• отырғызу платформа деңгейінде; 

• қоғамдық көліктің басқа түрлерімен 
интеграция; 

• жаяу жүргіншілердің қолы жетімді және 
қауіпсіздігі; 

• велосипед жолдары мен қауіпсіз велотұрақ. 
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ЖРК – Алматы 
трамвайының жаңа өмірі
2012 жылдан бастап АҚТК жобасы Алматыдағы 
жүйе құраушы көліктердің жаппай түрі болуы тиіс 
жеңіл рельсті (ЖРК) көлік жобасымен жұмыс істей-
ді. Жоба халықаралық және жергілікті мамандарды 
тендерлік құжаттарды жасауға тартады, сондай-ақ 

тұтастай алғанда айтарлықтай экологиялы көлік 
ретінде көліктің мейлінше экологиялық түрі элек-
трлік көлікті ілгерілетеді. Көлік сарапшылары дү-
ние жүзінде анағұрлым тиімді және жоғары өнімді 
саналатын ЖРК бірінші кезегін жасау бойынша 
жобалық-сметалық құжаттарды талқылайды және 
дайындайды. 
Бұдан басқа, барлық халықаралық бағалаулар бой-
ынша ЖРК жүйесі, автокөлік трафиктерін қысқарту, 
қалалық жаңа ландшафт, көше бойларына көз тар-
татын аймақтар мен ЖРК жүретін жолдардың бойы-
на алаңдар жасау, сондай-ақ алыс аудандардың қол 
жетімділігі мен қала орталығымен байланысын жақ-
сарту арқылы тұтастай алғанда қалалық орта мен ха-
лықтың өмір сүру сапасын жақсартады. 
Инженерлік тұрғыдан, ЖРК жүйелері дәстүрлі 
теміржолмен, электрлік немесе метромен салысты-
рғанда өске түсірілетін жүктеменің жеңілдігімен ерек-
шеленеді.  Дәстүрлі трамваймен салыстырғанда, ЖРК 
көбірек дәрежеде жолда «көрініп тұруды» талап етеді, 
бірақ ол қалардың тарихи орталықтарында пайдала-
нуға өте жақсы, ол жерлерден автокөліктерді ығысты-
ра отырып жаяу жүргіншілер аймағымен жақсы үйле-
седі.  Қалалық рельсті көліктердің электр энергиясын 
тұтынуы – жолаушыға, километріне 0,12 kW/сағ, бұл 
қала жағдайында автокөлікке қарағанда 7 есе аз. 
Қала әкімдігі ЖРК жүйелері құру мүмкіндігін 2005 
жылдан бастап қарастырып отырғанын атап айту 
керек. Қаланың ағымдық бас жоспарында желіні 
Момышұлы көшесінен бастап Төлеби көшесінің бой-
ымен Панфилов көшесіне дейін және ә.қ. метрополи-
тенмен және жобаланып отырға Батыс вокзалымен 
ырықтандыру үшін Қалқаман жағына тармақтап салу 

2000 жылдан бастап 2015 жылға дейін дүние жүзінде ЖРК 78 жаңа жүйесі пайдалануға енгізілді

ЖРК қосымша 30-40% жолаушылар тартуы 
даусыз басымдылық болып отыр; тарту күші 
екі есе жеңіл рельсті вагон өзімен 435 
жеңіл машинаны ауыстыра отырып, 
520 жолаушыны тасымалдай 
алады, бұл ретте ЖРК жүйесі 
автокөліктен 6 есе  
қауіпсіз.
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Троллейбустың қатынас 
желілерін жаңғырту  
Троллейбус қоғамдық көліктің 56 елдің 310 астам 
қалаларында жұмыс істейтін тексерілген жүйесі бо-
лып табылады, бұл ретте 40 мыңнан астам жылжы-
малы құрам пайдаланылып келеді.  Тасымалдаудың 
троллейбус жүйелері «бұрынғы» қоғамдық көлік 
түрі болып қалудан алыс: 1990 жылдан бастап бүкіл 
дүние жүзінде 45 жаңа троллейбус жүйелері пайда 
болды, оның 27 Еуропада орналасқан.   
Алматыда қаланың көп бөлігін жабатын троллейбус 
тасымалдау жүйесі 1944 жылдан бастап тарихи қа-
лыптасқан. Тартатын электр қозғалтқышы әлде қайда 
үнемді, төбелі және таулы жерлердің етегінде тыныш 
және қолайлы, бұл экологиялық және көліктік пробле-
маларды табысты шешеді. Троллейбус кестенің 90% 
ұстанады – қоғамдық көліктер үшін өте жоғары көр-
сеткіш. Бүгінгі күні, Қазақстанда Алматы троллейбус 
пайдаланатын жалғыз қала.
Сондықтан АҚТК жобасы түрлі деңгейлерде троллей-
бус тасымалын қалпына келтіру мен жаңғырту мәсе-
лесін белсенді жылжытып келеді. Ол үшін Алматыда 
2016-2017 жылдары халықаралық сарапшыларды 
шақырумен электр көліктері жөнінде семинарлар өт-
кізді, ағымдық жағдайды бағалауды ұйымдастырды, 
оның нәтижелері бойынша қала басшыларына тиісті 
ұсыныстар берілді. 

қарастырылады. Жалпы алған-
да фаза 1 жобасының 23 кило-
метр жолы бар, онымен әрбір 
4 минут сайынғы қозғау жиілі-
гімен жылжымалы құрамның 
36 бірлігі жүретін болады. Депо 
Момышұлының төменгі бөлігін-
дегі индустриялы аймаққа са-
лынады деп жоспарланып отыр. 
Екінші кезек кейінірек бөлінген 
жолдары қазірдің өзінде бар 
маршрут бойынша: Орбита 
шағын ауданы – Жароков көшесі 
бірінші желімен түйісумен жоба-
ланады. АҚТК жобасының көме-
гімен осы бөлінген дәлізді сақтау 
үшін, бұл маршрут бойынша ве-
ло-жаяу жүргіншілерге бөлінген 
аймақ жобаланып отыр. 
Алдын ала бағалау бойынша, 
ЖРК жобасын мемлекет – жеке 
серіктестік (МЖС)                  фор-
матында іске асыру үшін 52 ай 
керек болады. Бұл мерзімдер 
әзірге осы жобаны халықара-
лық тендерге дайындау күрделілігімен, МЖС туралы 
заңнаманың жетілдірілмеуі және жобаның түрлі ке-
зеңдерінде көптеген келісулер қажеттілігі көп дәреже-
де шарттасады.
ЖРК Алматылық жобасының алдан ала есептелген 
құны 116,5 млрд. теңгеге бағаланып отыр (2014 
жылғы техникалық-экономикалық негіздемеге сәй-
кес), соның ішінде                   23 млрд.теңге жерасты 
коммуникациясын қайта құруға және  92,9 млрд. тең-
гесі – жаңа инфрақұрылым жасауға, заманауи, энер-
гиялық тиімді, табаны төмен жылжымалы құрамға 
және жүйеге қызмет көрсету шығынына талап етіледі. 
Бірақ тіпті өте үлкен көше учаскелерін өзгерту қажет 
болғанның өзінде ЖРК шығындары метрополитен 
салуға қарағанда 20-30% төмен, және сонымен бір-
ге Алматы ЖРК жүйесі метрополитеннің ағымдағы 
желісіне қарағанда әлде қайда көп жолаушыларды 
тасымалдайды. Қазіргі уақытта Алматы әкімдігі қала 
жүргізуі тиіс болатын жұмыстардың құнын анықтау 
үшін техникалық-экономикалық негіздемеге түзе-
ту енгізуді жүзеге асырып жатыр және сонымен бір 
уақытта БҰҰ Даму бағдарламасы мен Еуропалық 
Қайта құру және Даму банкінің қолдауымен халықа-
ралық тендерге дайындық жүргізіп жатыр. 
ЖРК сияқты күрделі жобаны енгізген кезде, бұл тек 
рельстерді жөндеу немесе қосымша дәстүрлі вагон-
дар сатып алу ғана емес, жүйелерді толығымен қайта 
құру және оны сапаның мүлде жаңа деңгейіне көтеру, 
трамваймен қатынауды жаңа жылдам дамып келе 
жатқан аудандарға ұсыну және ЖРК басым жүрісті 
қамтамасыз ету екенін түсіну керек.  
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Троллейбус – бұл сыйымдылығы жоғары, 
көлемі қол жетімді 12, 18 және 24 
метр электр арқылы жүретін қоғамдық 
көліктердің жалғыз түрі, ол пайдалану 
сипаттамасы бойынша өздігінен қозғалатын 
дизельді автобустарға тең келіп қана 
қоймайды, олардан асып түседі. Мысалы, 
егер дизельді автобус жолаушыларға май 
құйғанға дейін шамамен 24 сағат қызмет 
көсете алады, содан кейін оған маршруттан 
шығып паркке қайтуы тиіс болады, сол 
уақытта троллейбус жұмысын жалғастыра 
береді, май құюмен уақыты шектелмейді, 
өйткені троллейбус қарқынды қуат 
жинап алатын электробус. Троллейбус 
жолаушыларға қызмет көрсетуді ең кеш 
уақытқа дейін жалғастыра алады және 
7 километрге дейінгі қысқа қашықтыққа 
ауада желімен түйіспей, тек өз бортындағы 
батареялардағы энергияның запасымен 
жүре береді. 

Алматыдағы троллейбустардың ең жоғарғы көрсет-
кіші троллейбус паркінде 220 километрлік жолда 
21 маршрутқа қызмет көрсететін және тәулігіне 205 
000 жолаушы тасымалдайтын 300 бірліктен астам 
жылжымалы құрам болған 1989 жылы тіркелді. 
2017 жылы троллейбус шаруашылығында небәрі 8 
маршрутқа қызмет көрсететін 212 бірлік жылжымалы 
құрам болған және түйісу желілері қатты тозған бола-
тын. Троллейбус инфрақұрылымының негізгі бөлігіне 
20 жылдан астам уақыт жөндеу жүргізілген жоқ, бұл 
жүйелердің 80% тозуына алып келді.
Алматы әкімдігі мен «Алматыэлектротранс» ЖШС 
2017-2018 жылдары ауа түйісу желілеріне ауқымды 
жөндеуден өткізу жұмыстарын жоспарлар отыр, бұл 
троллейбустардың қолда бар паркін сақтап қалуға 
ғана емес, сонымен қоса маршрут желілерін кеңей-
туге, сөйтіп жолаушы тасымалдау көлемін арттыруға 
мүмкіндік береді.  

Жоспары бойынша түйісу желілерін жаңғырту:

• Троллейбустың жылдамдығын тәжірибе жүзінде 
автобустардың жылдамдығымен теңестіріп 12 
км/сағ бастап 16-17 км/сағ дейін өсіруге;

• Жүйе қиылыстарындағы бұрылыстарда 90 гра-
дустық бұрышпен штанганы жұлмай бұрылуын 
қамтамасыз етуге; 

• Жүйе қиылыстарындағы бұрылыстарда көбі-
не түйісу сымдары мен стрелкалардың үзілуіне 
соқтыратын салбырап тұруларды жоюға мүмкін-
дік береді.

Электр көлігінің дамуына жергілікті билік пен ірі 
тасымалдаушылар тарапынан өсіп отырған қы-
зығушылықты ескере отырып, АҚТК жобасы 
Халықаралық қоғамдық көлік одағымен бірлестікте 
Еуропа қалаларының тасымалдаушы кәсіпорында-
рының қатысуымен электр автобустарды қоғамдық 
көлік жүйесіне енгізу жөнінде оқыту тренингін өткізді.  
ҚР Энергетика министрлігінің тапсырысы бойынша: 
«Іштен жанатын қозғалтқышты  электромобильдер 
мен автокөліктерден бөлінетін СО2 шығарындыла-
ры мен ластаушы заттардың салыстырмалы талда-
уы» және «Электромобильді дамыту саласындағы 
салықтық преференциялар жөнінде талдау және 
ұсыныстар» жасалды.

8
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20171989

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ 
ТРОЛЕЙБУСТАР САНЫ

Алма-Атыдағы ЗиУ-5 троллейбусының Абай 
даңғылынан Ленин даңғылына дейін бұрылуы. 

Сурет 1977 жылы, 14 мамырда істелінген.

 http://www.opoccuu.com/ziu-5.htm
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2015 жылы АҚТК жобасының халықаралық са-
рапшылары қаланың ерекше талаптарына және 
халықаралық тәжірибеге негізделген маршруттық 
желілерді тарату принциптерін дайындады, көліктік 
үлгілеу жөніндегі бағдарламаны пайдаланумен түрлі 
сценарилер ұсынылды және есептелді. 
Мынадай компоненттерден тұратын екі кезеңдік 
реформа жасау ұсынылды:

• Автобус желілерін оңайлату және магистралдық 
маршруттарды белгілеу (метро, БРТ, ЖРК, троллей-
бус және 24 магистралды автобус маршруттары);

• Ұзын автобус маршруттарын түйіскен жерлерде 
қысқа участкелерге бөлу;

• Маршруттардың қайталануын азайту немесе бол-
дырмау (соның ішінде метро мен трамвайда);

• Шалғай жақтарда ауысып мінетін жаңа станция-
лар салу және автобус желілерін, оларды пайда-
лану үшін қайта құрылымдау;

• Басымдықпен жүру құқығын, әсіресе троллейбу-
стар үшін қамтамасыз ету.

Маршрут желілерін қайта құруды 2016 және 2018 
жылдары екі кезеңмен өткізу ұсынылды, бірақ екінші 
кезеңнің мерзімі, олар БРТ және ЖРК дәліздері пай-
далануға кешірек енгізілуімен байланысты болған-
дықтан, жылжытылды. Қоғамдық көліктерді толық 
қанды оңтайландыру жолдардағы кептелісті азайтуға 
көмектеседі және бәрі үшін қала бойынша жол жүру 
уақытын жақсартады, осылайша көбірек тиімділікке 
және Алматы қаласының экономикасына кептелі-
стердің жағымсыз әсерін төмендетуге ықпал етеді.

Қоғамдық көліктердің 
маршруттық желілерін 
жоспарлау
Қоғамдық көліктердің маршруттарын оңтай-
ландыру қоғамдық көліктермен жүретін жола-
ушылар санын арттыру мақсатында ойласты-
рылған болатын.

ҰСЫНЫЛҒАН ИЕРАРХИЯЛЫҚ ЖЕЛІ 

Екінші қайталама икемді 
желілер

Басты желі/магистралдық 
желілер 
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2014 жылы маршруттық желілерді оңтайландыру 
жөніндегі жұмыстың басталу сәтінде қоғамдық көлік-
тік желіде 110 автобустық және 12 троллейбустық 
маршруттар, 2 трамвай желісі мен 1 метрополитен 
желісі (7 станция) болған. 2017 жылғы наурызда 
қалада 98 автобус және 7 троллейбус маршруттары 
мен 1 метрополитен желісі (9 станция) болды. 

Маршруттық желілерді оңтайландыру толық шамада 
тек көліктік-ауысып міну инфрақұрылымын жаңғы-
ртқаннан, жаңа жылжымалы құрам сатып алғаннан 
және жеңілдікпен ауысып мінуді болжамдайтын 
жаңа тарифтерді түпкілікті енгізгеннен кейін ғана 
мүмкін болады.  

Алматының қоғамдық көліктерінде жола-
ушылар легі төмендеуінің негізгі себептері 
мыналар болып табылады:

• Жолаушылардың түсінуіне күрделі бо-
латын тікелей емес және қайталанатын 
маршруттар;

• Автобус аралықтарындағы ұзақ күту (рей-
стер жиілігінің төмендігі);

• Автобус/троллейбустардың лық толуы;

• Тозған жылжымалы құрам (жайлылық 
мәселесі);

• Төлем жасайтын ырықтандырылған жүй-
елердің жоқтығынан – ауысып отыратын 
жолаушыларға өз жүрістері үшін екі рет 
(немесе одан да көп) төлеуге тура келеді.
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жөніндегі шаралар тек оқиғалық негізде ғана қа-
былданады (ad-hoc, по факті бойынша), ал қиылы-
старды қайта құрылымдау көбінесе басқа аймаққа 
әсерді ескермей,  қоғамдық көлік пен жаяу жүргін-
шілерге әсерді ескермей және жол қозғалысының 
қауіпсіздігін көтеру шараларын ескермей жасалады.  

Жол қозғалысын кешенді 
ұйымдастыру сызбасы 
(ЖҚКҰС)
Қаланың асыра тиелген жолдары Алматыда күн-
делікті проблемаға айналды. Жолдардың өткізушілік 
қабілетін қосымша жолақтар орнату арқылы артты-
руға жолдардың ағымдық орналасуы және олар-
дың көпшілігінің бойында бос кеңістіктің жоқтығы 
себепті болмайды. Десе де, кептелістер жол жүру 
уақытының анағұрлым ұзаруына, қоғамдық көлікке 
қол жеткізудің нашарлығы мен тиімсіз жұмыс істеуі-
не, шу көтерілуіне,  қоршаған ортаның ластануына 
және әрине жол қозғалысы қауіпсіздігінің төменде-
уіне алып келеді.
Алматының көліктік проблемалары, бірінші кезек-
те, қала орталығында жол қозғалысын басқарудың 
ырықтандырылған және ұзақ мерзімдік жоспары-
ның болмауы. Жолдың әрбір учаскесінің мәні мен 
функциясын, жол инфрақұрылымын көліктің әртүр-
лі түрлерімен пайдалануды және зерттеліп отырған 
аудан үшін жол қозғалысының жалпы айналымын 
анықтайтын жиынтық құжат қажет. Қазір реттеу 

ТРАФИКТІ РЕТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

Алматыға қолдануға болатын және ЖҚКҰС-
на енгізілген көптеген шаралар бар, мысалы: 
• жол кеңістігін пайдалануды оңтайландыру;
• қиылыстардың дизайнын оңтайландыру; 
• жол айналымындағы өзгерістер (мысалы, 

қозғалысы бір жақты көшелерді енгізу);
• бақылауды жақсарту (жол қозғалысы ере-

желерін сақтауды қамтамасыз ету - ЖҚЕ);
• бағдаршамдарды, мониторинг пен бақы-

лауды оңтайландыру; 
• зияткерлік көлік жүйесінің элементтерін 

енгізу; 
• оқиғаларды бақылау;
• ақылы тұрақтар мен қала орталығына ақы 

төлеп кіруді ұйымдастыру. 
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Мынадай шараларды үйлестіру Алматы үшін ай-
тарлықтай тиімді болатынын атап айту керек: көлік 
қозғалысын ұйымдастыру бойынша іс-шаралар ке-
шенін әзірлеу, жол қозғалысы ережелерін сақтау-
ды бақылау, зияткерлік көлік жүйесінің көмегімен 
(ЗКЖ) қозғалысты тәжірибе жүзінде басқару. Тек 
қана ЗКЖ пайдалану кептелудің негізгі себептерін 
жеңе алмайды. ЖҚКҰС құрамында әзірленетін 
жол қозғалысын ұйымдастыру жөнідегі іс-шаралар 
маршрутты көліктік құралдарының қозғалысы үшін 
басымдық жағдайлар жасау мүмкіндігін, сондай-ақ 
жаяу жүргіншілердің қозғалысы үшін (аз жұмылды-
рылғандарды қоса алғанда) және велосипедшілерді 
қолайлы жағдаймен қамтамасыз етуді ескеруі тиіс. 
Жобалаудың түрлі нұсқаларына ірілендірілген баға-
лауды сарапшылар ұсынылған нұсқалардың әрбірі 
үшін жол қозғалысын ұйымдастырудың негізгі іс-ша-
ралары жөнінде принципті ұсыныстар әзірлеу не-
гізінде жүзеге асырады. 

ЖҚКҰС әзірлеуге Қазақстан және халықаралық са-
рапшылар тартылды, жұмыстың нәтижесі 2017 жыл-
дың соңында берілетін болады. 

ТҰРАҚҚА ҚОЮДЫ БАСҚАРУ Алматы қаласында 
орнықты көліктік жүйелер жасаудың қажетті элемент 
пен тарифті реттеу элементі болып табылады. 

Алматы әкімдігі үшін тұраққа қоюды басқарудың ба-
сымдықтары - қалаға келетін автокөлік санын шектеу 
және қалалық көлікті орнықты дамыту мақсатында 
кейін пайдаланылуы мүмкін, табыс табу мүмкіндігі 
болады.

Екі негізгі проблема бар, бірінші: жалпы пайдала-
нылатын жолда тегін тұрақтардың болуының өзі 
адамдарды қала ішінде қозғалу үшін автокөлікті 
пайдалануға ынталандырады. Екінші проблема, жол 
бойындағы тұрақтық орындар есебінен жол кеңісті-
гінің 30-50% азаюымен байланысты, оны шеткі оң 
жақ жолақпен жүретін қоғамдық көліктер тиімді 
пайдалануына болар еді. 
 «Тұраққа қоюды басқару стратегиясы» және 
тұраққа қою үшін ақы алу жүйелерін ұйымдастыру-
ды қамтитын көшедегі тұрақтарды реттеу, босаған 
орынды қоғамдық көліктерге бөлінген автобустық 
жолақтарға пайдалану үшін жол бойындағы тұрақ 
орындарының санын жоспарлық кеміту жөнінде-
гі ұсыныстар.  АҚТК жобасы тұраққа қоюды басқа-
ру жөніндегі міндеттемелерді жол қозғалысын 
ұйымдастыру жөніндегі мәселелерді шешу әре-
кеттерін үйлестіруді қамтамасыз ету үшін Алматы 
қ. Жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары 
басқармасының иелігіне беруге кеңес береді. 
Қала көшелеріндегі жеке автокөліктер санын азайту 
мақсатында, АҚТК жобасының сарапшылары сол си-
яқты қалаға кіре берісте «автокөлігіңді қой – қоғамдық 
көлікке ауысып отыр» принципі бойынша (Park&Ride) 
көліктік-ауысып міну тораптарын жасауды ұсынады 
(КАТ). Мұндай КАТ орналасқан жерлерді, нақты қай 
жерде ауысып міну керектігін, тораптың және оның 
тұрақтарының сыйымдылығы қандай болу керектігін, 
қоғамдық көліктің қанша маршруттары талап етілетін-
дігін, бұл тұтастай алғанда қала ішімен қозғалуды қан-
шалықты жақсартатынын негізді анықту үшін қаланың 
көліктік моделінде пысықталады.  
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Қазақстанда автовокзалдар жоба-
лаған уақытта, тәулігіне 500 ден 
артық адам қызмет көрсеткен кез-
де көп қабатты вокзалдар мен қо-
нақ үйлер салу керектігі айтылатын 
кеңестік заманның құрылыс нор-
малары мен ережелері (ҚНменЕ) 
қолданылады.  «Көліктік-ауысып 
міну торабы» түсінігі, тиісінше оған 
қойылатын талаптар әзірге жоқ. 
Шындығында,әлемнің көптеген ірі 
қалаларында КАТ өзімен тұрақты, 
қоғамдық көлікті күту үшін қалқа-
ларды, ресторандар мен кафелерді 
және супермаркеттерді білдіреді. 
Ынталандыру шарасы ретінде 
тұраққа қою талонын қоғамдық 
көлікте билет ретінде пайдалану 
тәжірибесі бар. 
Соның бір нұсқасы ретінде АҚТК 
жобасының кеңесшілері ҚНменЕ 
орнына, Астанада кейбір жаңа ғи-
мараттарды салған кезде арнайы 
техникалық шарттарды пайдала-
нуды қарап шығу ұсынылады, бұл 
оңайлатылған заманауи сәулеттік 
шешімдер қабылдаған кезде қажеті 
жоқ жұмыстардан арылтады.            

БІЗДІҢ БӘРІМІЗДІ ҚАЛА БЕЙНЕСІ ТОЛҒАНДЫРАДЫ 
«Алматы қаласының аумағында аялдама кешенінің ең 
жақ-сы жобасы» конкурсы болашақ сәулетшілер мен ди-
зайнерлердің біздің қаламыздың бейнесін сапалы өзгер-
туге бағыт-талған тамаша идеяларын қолдау үшін өткізілді. 
Бағалаудың екі кезеңдік нәтижесі бойынша 10 конкурстық 
жұмыстардың ішінен 3 финалист таңдап алынды. Конкурс 
жеңімпазы өз жобасын «Москва» аялдама кешенінде жүзе-
ге асыру мүмкіндігіне ие болды.
Конкус жюриі Каспий қоғамдық университеті Инженерлер 
мектебінің 2-курс студенті Жұмат Нұрболдың жұмысын 
идеялардың әдемілігі мен ашықтығы үшін ең жақсы деп 
мойындады. 

«Өз жобама мен «Москва» метро станциясының 
дизайнын, оның бағандарын негіз етіп алдым. Ал 
Алматыны байланыстыру үшін аялдаманың жан 
жағында алма ағаштары өсіп тұруы тиіс деп шештім. 
Мен энергияның жаңартылатын көздерін, демек күн 
батареясын пайдаландым, ол төбені жабатын шатыр 
сияқты болып келеді. Негізгі құрылымына ағашты 
қолданамын, сондайақ сынбайтын шыны, қоғамдық 
көліктердің маршруттар картасы мен жарнамалар 
үшін LED-дисплейі бар. Толықтыру ретінде мен қызыл 
түсті шамдарды, қоқыс салатын ыдысты және 
орындықтарды пайдаландым.»



32

Сапалы 
велоинфрақұрылымның  
пайда болуы және дамуы 
Велосипед мініп жүру – бұл қала ішіндегі қозға-
лыс үшін экологиялық және қаржылық қол жетімді 
нұсқа. Ол «есіктен есікке дейін» жүрудің қолай-
лылығын, маршруттардың икемділігін және көптеген 
басқа қоғамдық көліктер сияқты сол қашықтыққа 
сол жылдамдықпен қозғалу мүмкіндігін үйлестіреді. 
Бірақ велосипедшілер жол қозғалысына ең осал қа-
тысушы болып табылады, олардың велосипедтерін 
жиі ұрлап кетеді. Сондықтан велосипед қозғалысын 
әйгілеудің негізгі факторы – бұл көшелерде велоси-
пед қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сон-
дай-ақ қауіпсіз тұрақтар мен велосипедтерді сақтай-
тын орындарды жайғастыру.   
АҚТК жобасының арқасында дами бастаған қала ин-
фрақұрылымының маңызды құрамы – қалада жаңа 
велоинфрақұрылым пайда болуы. Алматыдағы – 
ұзындығы не бәрі 2,5 км, Байтұрсынов көшесінен 
бастап Абай даңғылы мен Достық даңғылына дей-
ін созылып жатқан алғашқы веложолды қала билігі 
2011 жылы салғанын атап өту керек. Дей тұрғанмен, 
бұл Алматыдағы және Орталық Азиядағы тұңғыш 
веложол болды және велобелсінділерді өзгері-
стердің қажеттілігін мойындау фактісі ретінде үлкен 
қуанышқа бөледі. 

АҚТК жобасының әрекеті велоинфрақұрылымның 
сапалы жаңа деңгейін дамытуға - оқыту және көр-
сетілім жобалары, сондай-ақ акциялар түрінде қа-
уіпсіз велоқозғалыстарды насихаттау арқылы, вело-
белсенділерді, ауқымды әлеуметтік жарнамалар мен  
БАҚ сөздерін қолдауға бағытталды. Мемлекеттік 
органдар мен жобалау құрылысшылары және вело-
жолдарды тиісті түрде салу үшін арнайы семинар-
лар өткізілді. Нәтижесінде 2015 жылы 5 километр, 
2017 жылы тағы да 5 километр велоинфрақұрылым 
жобаланды. 
АҚТК жобасы бойынша, қала қаржысы есебінен 
Тимирязев көшесіндегі ұзындығы            1 километр 
және ені 2,8-3 метр көрсетілімдік веложол учаскесі 
жасалды.  Бұл жобалаушылар қалай керек деп са-
наса солай салына салған жоқ, олар сұранымдарды 
зерттеген, велосипедшілермен кеңескендері үлгілі іс 
болды.  Нәтижесінде Тимирязевтегі веложолды салу 
ҚР стандарттарының және халықаралық нормалар-
дың негізінде қауіпсіздік пен қозғалыс қолайлығы 
барлық талаптарға сәйкес орындалды: веложол мен 
тротуарлар жаяу жүргіншілердің кедергісіз өтуінің 
алдын алу үшін жасыл аймақпен бөлінген; бар-
лық түйісулер қиылыстардан өткен кезде автокөлік 
қозғалысының жылдамдығын төмендету үшін 
рампа тәрізді басымдық белгілерімен және таң-
баларымен белгіленген. Бұл учаске Орбита шағын 
ауданынан бастап қала орталығына дейін – Абай 
даңғылындағы қолданыстағы веложолға дейінгі үл-
кен велодәліздің (10 километрден астам) бір бөлігі 
болып табылады.  
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Светлана Спатарь,  
«Вело-Алматы» қозғалысының 
белсенді мүшесі: 

  Соңғы бірнеше жылдарда әкімдік 
веложолдарды жаппай сала бастады, 6 жылда 25 
километрден астам жол салынды, бірақ өкінішке 
орай олардың жартысының сапасы нашар, 
веложолдар салудың ҚНмЕ (құрылыс нормалары 
мен ережелері) бола тұра, құрылыс нормаларын 
бұзумен жасалған. Нақты бір жолдар бойынша 
нақты ескертулер бар, олар арнайы есепте 
берілді, бірақ бұзушылықтар әлі түзетілген жоқ. 
Біз әкімдікке егер олар веложолдар жасайтын 
болса, онда оны сапалы етіп жасау керек – 
әйтпесе велосипедшілер өмірі үшін олар қауіпті 
болатыны туралы жүйелі түрде хаттар 
жазамыз. «Велосипед ойлап табудың керегі 
жоқ, сапалы велоинфрақұрылым қандай болуы 
керектігінің бәрі бұрын ойластырып қойылған 
дегіміз келеді. 

Десе де, қаланың велоинфрақұрылымы дамуы-
ның оң сәттерінің ішінде велобелсенділер мен 
АҚТК жобасының күш салуының арқасында, ендігі 
жерде Алматы қаласының әрбір күрделі құрылыс 
салу жобалары міндетті түрде веложолдар салуды 
қамтитынын тапа айту керек. Осындай мысалдар-
дың бірі жаңа шағын аудандарда салынып жатқан 
веложолдар, олар жобаға шағын аудандарда жол 
салу жоспарланып жатқан кезде енгізіледі. Бұл бо-
лашаққа жасалған жұмыс – микрорайондарға қо-
ныстану кезінде велоинфрақұрылым дайын тұрады.
Жеке мәселе – велотұрақтар, 10 жылда қалада 100 
ден астам велотұрақ пайда болды Бұл бизнес-ор-
талықтарға, сауда орталықтарына, ресторандарға 
жүздеген түсіндіру хаттарын жолдаған велобелсен-
ділердің дамылсыз жұмысының арқасында мүмкін 
болып отыр. Мемлекеттік органдар ғимараты жа-
нында велотұрақтардың пайда болуын велобел-
сенділер табысты жүргізілген ағарту жұмыстары-
ның көрсеткіші деп есептейді. Қала орталығында, 
ресторандар мен кафелер – өз мекемесінің тар-
тымдылығын көтеру мақсатында велотұрақтар қоя 
бастады. 

«

»
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Велосипедке мінген әйел 
қала инфрақұрылымына 
қалай әсер етеді

Егер әйел баланы велосипедпен тасымалдаса, 
демек қала көшелерінде көліктің осы түрімен қа-
уіпсіз жүруге болады. «Еш күдіксіз, әйелдер қа-
уіпсіз жаяу жүргіншілер мен велосипед аймақта-
рын құруды шапшаңдатады. Осылайша, олар 
кеңістіктің тұрғын үй үшін жарамдылығын жақсар-
туға көмектеседі», дейді - америкалық Жаяу жүр-
гіншілер мен велосипедшілер қауымдастығы.  

Неге әйел-велосипедшілер қалалық 
велоқозғалысында үлкен мәнге ие болып тұрады?  
Оған себеп бар: 
1. Әйелдер, негізінен, оны оңай, қолайлы пайдала-
нуынан кейде өз мүмкіндіктерін кеңейту үшін байкті 
пайдаланады. Спортқа көзқарас тұрғысынан  ве-
лосипед олардың бәрін бірдей қызықтырмайды. 
Сонымен, байкке мінетін әйелдер велосипед – тек 
көңіл көтеру немесе спорт қана емес, ол көлік деген 
идеяны ілгерілетеді.
2. Ханымдардың арқасында велосипед мәдени 
тұрғыдан алып қарағанда мейлінше әбден қолайлы 
көрінеді. Велосипедпен жүру жалпыға қол жетімді 
болғандықтан тиісті инфрақұрылым жасауға қабілет-
ті саяси ерік пайда болады.  Әйелдер ер адамдарға 
қарағанда аз тәуекелге барады және жолдармен аз 
жүреді. Көбіне олар арнайы бульварларды, қозға-
лысы аз тыныш көшелерді, парктер мен қорғалған 
веложолдарды пайдаланады. Әйелдердің қауіпсіз 
маршруттармен жүруге ұмтылуы жақсы және қа-
уіпсіз веложолдар салуға және қауіпсіз велоин-
фрақұрылым құруға ықпал етеді.

Болжамға сәйкес, сапалы велосипед жолдары, 
қорғалған веложолақтар, автомагистралдарда 
жүруге арналған айтарлықтай кең жолақтар байла-
ныстырылған веложолдар желісі және тік маршрут-
тар әйелдерді көптеп тартады.
Бұның бәрі байқап отырғанымыздай «Қайсысы ерте 
пайда болды: тауық па немесе жұмыртқа ма?» деген 
сұрақты шешуге тырысуға ұқсайды. Қайсысы бірінші 
дәрежеде: велосипедпен қауіпсіз қозғалу ма немесе 
байк мінген әйелдер ме? Мүмкін екі нұсқа да дұрыс 
шығар. Жолда велосипед мінген әйелдер көбейген 
сайын қаланың инфрақұрылымы да жақсара береді. 
Велоинфрақұрылым жақсарған сайын әйелдер де 
көптеп қосылады.
Әйелдер үшін велосипед қауіпсіз және тартымды 
болған кезде, ол барлығы үшін тартымды және қа-
уіпсіз болады.
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ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІК
САЛАСЫНДАҒЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
МЕН АСПАПТАР 

«
»

Сонда да, электрондық билеттеу жүйелерін «Оңай» 
бренді арқылы техникалық енгізуге небәрі үш ай, 
стандартты мерзімдерде іске асыруға екі жыл жұм-
салды. «Алматы қ. Көлік холдингі» ЖШС осы жоба 
бойынша әкімдіктің негізгі серіктесі болды. 
Электрондық билеттеу жүйелеріне шешім іріктеген 
кезде Көлік холдингі – ақша картада сақталатын, 
егер пайдаланушы карточкасын жоғалтса, онда 
ақшасын да жоғалтатын классикалық шешімдерді 
(офф-лайн жүйелерін) енгізген жоқ. 
«Оңай» электрондық билеттеу жүйесі он-лайн 
жүйе болып табылады, мұнда карточка мәні бой-
ынша электрондық әмиянның ұқсастырушысы бо-
лып табылады, мұндай технологиялардың банктік-
ке жақындығы көбірек. «Оңай» карточкасы оның 
иесінің шоты туралы ақпаратты сақтамайды, шот-
тағы ақша туралы ақпаратты сақтамайды, пайдала-
нушы туралы ақпаратты сақтамайды - карточканы 
жоғалтқан пайдаланушы оны бірден жауып тастаса 
ақшасын жоғалтпайды, жеке деректерінің қауіпсізді-
гі тұрғысынан оған ештеңе қауіп төндірмейді.
Егер пайдаланушы карточкасын толтырғысы кел-
се, ол қазір түрлі төлем терминалдары, сондай-ақ 
Интернет арқылы жасай алады. Алматыда «Оңай» 
карталарын тарататын 1 200 нүкте және 10 000 
астам толтыру каналдары жұмыс істейді. Қаланың 
әртүрлі аудандарында жолаушылар үшін қызмет 
көрсететін орталықтар ашылып жатыр. Бұл ретте, 
жолаушыларға қолайлы болу үшін карталарды тіке-
лей автобустар мен троллейбустардың ішінен сатып 
алуға болады.

Электрондық билеттеу
жүйесі 
2010 жылдардың басында қала биліктері көлік сала-
сына түбегейлі реформа қажет және есепке алудың, 
бақылаудың және басқарудың заманауи аспаптары-
на ауыспайынша мұндай реформа мүмкін болмайды 
деген түсінікке келді. «Алматы қ. орнықты көліктері» 
БҰҰДБ-ҒЭҚ жобасы (АҚТК) мен халықаралық қаржы 
институттары қала биліктеріне электрондық билет-
теу жүйесін енгізуге қадала кеңес берген, түрлі тех-
нологиялар мен қаржыландыру әдістерін ұсынған.
Ол кезде Орталық Азияда электрондық билеттеу 
жүйесін енгізген қала болмаған, бұл істің алғашқы 
«қарлығашы» Алматы болғанын атап өту керек. 
Сондықтан осындай бастаманы халықаралық кеңес-
шілермен және АҚТК жобасының сарапшыларымен 
талқылауға тәжірибе жүзінде екі жыл кетті және тағы 
бір жылдай уақытты Алматы әкімдігі осы әлеуметтік-
маңызды, бірақ тәуекелді бизнес-үлгі сияқты баста- 
маға инвестор іздеумен өткізді.  

Садир Хамраев,  
Алматы Көлік холдингінің директоры: 

  Салыстыру үшін, Сеулде электрондық 
билеттеу 15 жыл бойы енгізілді. Біз «Оңай» 
жүйесін үш айда енгіздік, ол жұмыс істеген 1,5 
айда басқа жүйелерде жоқ көптеген мықты 
функциялар қостық.
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2016 жылы электрондық билеттеу жүйелерін енгізу-
мен  жолаушылар легі – жолаушылар қашан және 
қайда бара жатқаны, қай уақыттар ішінде неше рет 
ауысып отыратыны туралы шынайы деректер алу 
мүмкіндігі пайда болды.  Оның үстіне «Оңай» бар-
лық жеңілдікті санаттағы жолаушылардың қозғалы-
сын бақылай алады, бұл қала халқының үштен бірін 
– 592 мыңнан аса адамды құрайды. Әрбір жеңіл-
дікпен жүретін адамның жүйеде өзінің бірегей нөмірі 
және сол немесе басқа санатқа жататыны (оқушы, 
студент, зейнеткер) туралы ақпарат бар. Есепке алу-
дың ашық жүйесі қала әкімдіктеріне жеңілдікті пай-
даланатындардың сол немесе басқа маршруттағы 
нақты санын көруге, осы деректерден шыға отырып, 
тасымалдаушыларға жәрдем алатын топтардың 
шығындарын өтеуге мүмкіндік береді. Электрондық 
билеттеу жүйелері сондай-ақ қала әкімдіктері қала 
бюджетіндегі тасымалдаушыларға берілетін өтем со-
маны анағұрлым дәл жоспарлауға мүмкіндік береді. 

2017 жылғы шілденің соңына қарай «Оңай» база-
сына 1 524 583 пайдаланушы тіркелді, соның ішін-
де 592 749 сол немесе басқа жеңілдік санатындағы 
топқа жатады. Бұл ретте, онда қолма қол ақшамен 
есептескенге қарағанда, стандартты карта бойынша 
жол жүру құны тәжірибе жүзінде екі есе арзан болға-
нын, 2017 жылдың тамызында сараланатын тариф1 
енгізілгеннен кейін жаңа пайдаланушылардың саны 
айтарлықтай өсуі күтілетінін ескеру қажет.    

1 524 583  
Барлық пайдаланушылар

592 749   
жеңілдікті

топтар

«

»

 «Оңай» карточкасын пайдаланушылар

Санаты Саны
Оқушының картасы 213 405
Студент картасы 213 173
Әлеуметтік карта 118 867
Басқа жеңілдікті топтар 47 304
Стандартты карта 931 834
Барлық пайдаланушылар 1 524 583

Деректерді Алматы қ. Көлік холдингі ұсынды

«Оңай» карточкаларының мүмкіндігін кеңейтуге он-
лайн технологиялар мүмкіндік береді-2016 жылы 
Медеу мұз айдынының өткізу жүйесі ырықтандыру 
іске қосты. Енді турникетке жай ғана салып «Оңай» 
карточкасымен Медеуге кіруге ақы төлеуге бола-
ды. Карточка пайдаланушының тарифін көзді ашып 
жұмғанша қызмет көрсету тарифіне сәйкес есептей-
ді. Демек егер «Оңай» иесі – студент болса, онда 
оның карточкасынан студенттік билет құнымен мұз 
айдынына ақша шығынға жазылады, бұл ретте жұ-
мыс күндерінің негізінде сол сияқты демалыс және 
мереке күндеріндегі, сондай-ақ тәулік уақытына 
жеңілдіктер ескеріледі.  

Владимир Смирнов,  
Көлік холдингісінің техникалық директоры: 

  Тәжірибе жүзінде қаланың барлық жүйелерімен 
«Оңай» интеграциялану үшін бағдарламалық 
интерфейстер әзірлеу аяқталды. Қазір 
хайуанаттар паркімен ырықтандыру басталды, 
бақылау-өткізу жүйесін пайдаланатын 
ұйымдармен келіссөздер жүргізіліп жатыр, 
мысалы, стадиондар, онда адамдарға кассаға 
кезекте тұру қажеті болмайды ол тек«Оңай» 
карточкасын турникетке жай ғана салады және 
тиісті тариф оның есебінен шығынға жазылады. 

Біз сол сияқты тауарлар мен қызметтер 
көрсетуге ақы төлеу технологиясы бөлігінде 
айтарлықтай алға жылжыдық, мысалы, 
дельфинарийге «Оңай» төлем терминалдарын 
орнаттық. Әрбір «Оңай» карточкасын 
пайдаланушы ол бойынша кассадан 
дельфинарийге, оған 10% арзан түсетін, билет 
сатып ала алады. 

Көлік холдингісінің жоспары бойынша, 2017 жыл-
дың соңына қарай «Оңай» өзімен тек көліктік кар-
точканы ғана емес, сонымен бірге көптеген төлем 
мүмкіндіктерін де білдіреді. Негізгі мақсатты ауди-
тория студенттер болғандықтан, студенттерге ар-
налған сервисті – «Оңай» карточкасы арқылыа фуд-
корттарға, кинотеатрларға – әрине жеңілдікпен ақы 
төлеуді дамытуға ниет білдіріп отыр.
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Көлік холдингін мониторингтеу деректерінің мысалдары

Қоғамдық көліктерді 
мониторингтеу және 
басқару жүйесі
2010 жылы Көлік холдингі (ол кезде 
«ЦентрАлматыГорТранс» ЖШС) барлық автобустар 
мен троллейбустарға қойылған треккерлердің көме-
гімен қоғамдық көліктерді мониторингтеу бойын-
ша пилоттық жобаны іске қосты.  Бұл, жылжымалы 
құрамның маршруттағы саны мен қозғалысы туралы 
деректер компаниялар-тасымалдаушылардан те-
лефон арқылы емес, холдингтің диспетчерлендіру 
орталығынан тікелей алына бастаған көліктік рефор-
маның алғашқы әрекеті болды. Тіпті осындай бақы-
лаудың жай ғана шарасы тасымалдаушылардың 
қатты қарсылығын тудырды, оның орнына әкімдікке 
жолаушылар тасымалының шынайы суретін көруге 
мүмкіндік берді. Бүгінде қала биліктері диспетчерлік 
бақылау – бұл көліктік жүйелерді реформалаудың 
негізгі элементі екенін түсінеді.
Сондықтан 2016 жылы «Оңай» жүйелерін енгізу 
кезінде автобустар мен троллейбустарда бақыла-
удың жаңартылған жүйелері - электрондық табло 
GPS-жүйесімен ырықтандырылған «жүргізушілердің 
көмекшісі» орнатылған болатын. Осылайша, он-
лайн режимінде жүргізушімен байланыс жасау, оған 
қозғалыс кестесін көрсету мүмкіндігі пайда болды. 
2017 жылдан бастап, Көлік холдингі мониторингтен 
процесті басқару форматына біртіндеп көшіп жатыр. 
Бүгінде орталық диспетчері жүргізушіге, тоқтау не-
месе кідіру себебін білу, кестеге «келтіру» үшін қоңы-
рау шала алады. Қолында орасан басқару аспаптары 

бола тұра Көлік холдингі, заңнамалық негіздердің 
жетіспеуінен, әзірге оларды толық көлемде пайда-
лана алмай отыр. Әкімдік және компаниялар-та-
сымалдаушылар арасында «маршрут бойынша 
орындалған километрлер үшін» деген принциппен 
сервистік келісім шарт енгізуге үлкен үміт артылады, 
бұл процесті басқару үшін өзекті қоғамдық көлік-
тердің қозғалысы туралы ақпаратты пайдалануға 
мүмкіндік береді.
АҚТК жобасының қаржысы есебінен қаланың көлік-
тік моделін жасау үшін TransCAD бағдарламасы са-
тып алынды және Көлік холдингке табысталды, ол 
талдау, болжамдау және көліктік деректерді басқа-
ру үшін қолданылады, сондай-ақ маршруттық желі 
құру үшін пайдаланылады.
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Қазір біз қарындаш ұштап 
отырмыз
Георгий Таубкин, 
АҚТК жобасының кеңесшісі, WSP компаниясы

  Менің АҚТК жобасымен ынтымақтастығым, 
біз Алматыда көліктік жоспарлау процесі 
қалай жасалғанын және не істелгенін, 
ненің жетіспейтіндігін түсінуге тырысқан 
2015 жылы басталды. Сол сәтте көптеген 
міндеттер атқарылғанын айта кету керек, 
макро жоспарлау бойынша – қаланы дамыту 
тұжырымдамасы жазылды, халықты аймақтар 
бойынша, тұру орындарының таралуы 
мен жұмыс орындары бойынша зерттеудің 
статистикалық әдістерін пайдаланумен 
қалалықтардың көліктік сұранымдарының үлгісі 
жасалды. Үлгі бір ауданнан қанша жолаушыларды 
алу және қандай жолдармен қай жерге апару 
керектігіне – гипотетикалық маршрут жүргізуге 
мүмкіндік берді. 

2016 жылы біз маршруттық желілерді оңтайлау 
жөнінде пилоттық бағдарлама өткіздік, 
Сейфуллин даңғылындағы «Алматы-1» т/ж 
вокзалынан бастап Абай даңғылына дейінгі 8 
өзара маршруттармен өрілген «маршруттық 
бұтақ» таңдап алынды. Бұл осы бөлікте бір бірін 
қайталайтын тиімсіз маршруттарды азайтуға 
тырысуымыз еді, ал басты міндет оңтайландыру 
мүмкіндігінің бірнеше сценарийін: «арзан – бірақ 
жолаушылар үшін нашар маршруттарды 
азайту», «барынша қысқа маршруттар – 
ара қатынасын арттыру» және т.б. әзірлеу 
болатын. Осылайша, біз Алматыдағы шынайы 
жағдайда тасымалдаудың сапасы мен тиімділігі 
арасындағы тепе-теңдікті табуға тырыстық. 

Бұл ретте көліктік инфрақұрылымды өзгертпей 
тұрып қаланың маршруттарын қайта пішуге 
болмайтынын түсіну керек - жаңадан аялдама 
бекеттерін, отырғызу тораптарын салу қажет; 
егер мультимаршрут кестесі енгізілсе, онда 
бір маршруттан екіншісіне тегін отырумен 
билеттердің уақыт бойынша қолданысын 
қамтамасыз ету керек. 

2017 жылы біз Алматы Көлік холдингімен 
микро деңгейде - «Оңай» крточкаларын 
маршруттарда валидациялау, жолаушылар легі 
туралы деректерді қалай алу керектігін, GPS-
навигаторлардың дабылынан жүріс уақыты мен 
километражды қалай алуға болатынын жоспарлау 
міндетіне көштік. Жасалған нұсқаулықтар әрі 
қарай маршруттар кестесін құруға мүмкіндік 
береді және оны құру әдістемесін, сондай-ақ 
Сейфуллин даңғылы үшін әзірленген сценарий 
тәжірибе жүзінде бүкіл қалаға қолдануды бекітеді. 
Бейнелеп айқанда, қазір біз қарындаш ұштап 
отырмыз, келесі жылы біз сурет салуға тиіспіз.

Қоғамдық көлік қозғалысын дұрыс ұйымдастырған 
кезде, тасымалдауды ұйымдастырушы 
(Алматы жағдайында - Көлік холдингі атынан 
қажетті маршруттарды әзірлеу және кесте 
құруы тиіс. Бұдан әрі жергілікті биліктер 
маршруттардың лотын тендерге қояды, ең 
жақсы тасымалдаушылар оларды ұтып алады 
және кестеге сәйкес нақты орындайды.  Демек. 
Алматыдағы қазіргідей, жолдың бір учаскесінде, 
бір маршрутта бірнеше тасымалдаушылар 
жолаушылар үшін күресетін жағдай болмауы тиіс.   
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Деректерді Алматы қ. Көлік холдингі ұсынды

Холдингті диспетчерлеу жүйесі бойынша әрбір 5 се-
кундта телеметрия деректері 1 400 автобустар мен 
троллейбустардың әрқайсысынан және әрір орын-
далған маршруттардан келіп түседі. Барлық осы де-
ректер диспетчерлендіру орталығында сақталады 
және өзімен қоғамдық көліктердің 7 жылдық қозға-
лысының бөлшектенген суретін білдіреді. 
Бірақ қаланың көліктік моделін құру үшін жылжыма-
лы құрамның қозғалысы туралы ақпарат жеткіліксіз, 
жолаушылар легі жөнінде кемінде 3 жылдық кезең 
үшін жинақталған ақпарат керек. Дегенмен, қазірдің 
өзінде «Оңай» арқылы жиналған деректер жола-
ушылардың мінез-құлық үлгісінің болжамдалған 
суретін салуға мүмкіндік беріп отыр. Мысалы, жо-
лаушылардың, базар жұмыс істеуді бастайтын және 
зейнеткерлер сауда жасауға ағылатын сейсенбі күнгі 
жолаушылар легін байқауға болады. 
АҚТК жобасы жүйелі түрде қоғамдық көліктерді 
көліктік үлгілеу және мониторингтеу жөнінде тре-
нингтер өткізіп, қала биліктерін, жоспарлауға жауап 
беретін тұрақты жұмыс істейтін талдамалық орталық 
құру қажеттігіне сендірді.  Холдингтің диспетчерлен-
діру орталығының негізінде талдамалық топ құрыл-
ды, оның міндетіне сол сияқты қаланың көліктік үл-
гісін құру енеді. 

»

«

Егер бұрында көліктік үлгі тек «қолмен» жиналған 
статистикалық деректермен толтырылса, бүгінде 
холдинг «Оңай» режимінде көліктік үлгіге қоғамдық 
көліктердің қозғалысы арқылы шынайы жолаушы-
лар легі туралы қарқынды деректер ырықтандыруды 
жоспарлап отыр. Диспетчерлендіру орталығы жол-
дардағы барлық көліктер қозғалысының шынайы 
легінің көрінісін бейнекамералары арқылы қадаға-
лап отырады. Осылайша, қоғамдық көліктер қалай 
қозғалатыны туралы ғана емес - мысалы ол кеп-
телісте тұр, неге ол осылай қозғалатыны туралы да 
түсінік болады. Қадағалау камераларынан көріністі 
ала отырып, жолдардағы жалпы ағынды көліктерді 
түрлері бойынша: жеңіл, жүк тасымалдайтын, 11 
метрден астам жүк тасымалдайтын, қоғамдық түрге 
бөлу мүмкіндігі туады. Бұл маңызды, өйткені қалаық 
биліктер қандай көшелер жүктелген және неге –мы-
салы, Райымбек даңғылы бойында фуралар артық 
жүктелген.  Бұл Үлкен Алматы айналма автожолы-
ның (ҮААЖ) құрылысын ілгерілетуге қосымша ынта-
ландыру болуы мүмкін.    

Садир Хамраев: 

  Диспетчерлендіру орталығының көмегімен 
тасымалдау сапасын қалай көтеруге болады? 
Біріншіден, біз қоғамдық көліктердің жүргізушілері 
үшін, мейлі ол кептеліс, ЖКА немесе жол жұмыстары 
болсын қозғалыстың дұрыс аралығын қамтамасыз 
ету үшін жолдардағы ағымдық жағдайды ескерілген 
кестенің оңтайлы нұсқасын беруіміз керек.  Сөйтіп 
біз, оның көрсетілген кестеге сәйкес қозғалысы 
жеке автокөліктерден қоғамдық көліктердің 
пайдасына бас тартудың алғашқы ынталандыру 
факторы болатындықтан, қоғамдық көліктердің 
тартымдылығын көтереміз. 

Екіншіден, диспетчерлендірудің көмегімен біз, 
тікелей болмаса да, жылдамдық режимін бақылау 
арқылы жолдардағы қауіпсіздікті көтереміз. 
Қазірдің өзінде жүргізушілердің ұсынылған 
пайдалану жылдамдығын сақтауын бақылауға 
техникалық мүмкіндік бар, ол мысалы, Алматы 
қаласының автобустары үшін сағатына 20 - 22 
км аспауы тиіс, бұл өз кезегінде қозғалыс кестесін 
сақтауды қамтамасыз етеді. 

 Үшіншіден, қала үшін өте пайдалы болды. 
Бұл бірден қоғамдық көліктер қозғалысының 
жылдамдығын ұлғайтуға мүмкіндік берді, мысалы, 
Абай даңғылы бойынша 16 - 17 км/сағ. бастап 19, 
5 - 21 км/сағ. дейін. Сол сияқты әрбір айналымда 
шамамен 10 нан 25 минутқа дейін үнемдеумен, 
маршруттағы ұзақтығы шамамен 2 сағаттық 
толық айналым уақыты қысқарды. 

Автобустардың арнайы жолақпен Абай 
даңғылы бойынша Абай/Сейфуллин - Абай/
Розыбакиев (батысқа қарай), және Тұрғыт 
Өзал - Байтурсынов/Абай (шығысқа қарай) 
бөлігінде қозғалған кездегі жылдамдығы

Маршруттың 
№

Арнайы 
жолақта 

батысқа қарай 
жылдамдық, 

км/с

Арнайы 
жолақта 

шығысқа қарай 
жылдамдық, 

км/с  
118 19,54 20,79
120 21,49 20,79
34 19,54 20,79
65 19,54 20,79
92 19,54 20,79

 
№118 маршрутында, аралық тоқтауларды 
ескерумен, толық айналым жасау уақыты   
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Жұмылдырылу сервис 
сияқты
MaaS (Жұмылдырылу Сервис сияқты) – бір плат-
формада түрлі АТ-модульдер: маршруттар құру, 
қозғалысты басқару, орынды резервтеу және жол 
жүру ақысын төлеу ырықтандырылатын көлік са-
ласындағы ақпараттық технологияның (АТ) даму 
бағыты. MaaS көлік индустриясының негізгі мақсаты 
жеке автокөлікпен қозғалудан қоғамдық көлікпен, 
жалпы пайдаланылатын және/немесе ұжымдық 
автокөлікпен бір қалыпты ауысуды төмендегілер 
арқылы қамтамасыз ету болып табылады: 

• Жалпы пайдаланыстағы маршруттық көліктің са-
пасын көтеру;

• каршеринг (car-sharing) – автокөлікті жарты ми-
нуттық төлеммен қысқа уақытқа жалға алудың 
клубтық жүйелері;

• «пилотсыз» автокөліктермен жүру (жеке және 
ұжымдық);

• автокөлікті пайдаланудың басқа ұжымдық үл-
гілері, с.і. такси. 

Қызмет көрсету сапасын жақсарту мақсатында, Көлік 
холдингі жолаушылар үшін қоғамдық көліктердің 
қозғалысын қадағалауға, шынайы уақыт режимінде 
жеке маршруттар құруға мүмкіндік беретін қосымша 
CityBus әзірлеуге тапсырыс берді. PlayMarket рей-
тинг қосымшасы 5,0, ішінен 4,5 құрайды, күн сай-
ын CityBus қосымшасын Алматы халқының 10-15% 
пайдаланады. Статистика бойынша қалада бір күнде 

маршруттық желілердің 2-3 өзгерісі болады (мы-
салы, жол жұмыстары себепті), тиісінше, диспет-
черлендіру орталығының өзекті ақпараты тәжірибе 
жүзінде шынайы уақыт режимінде жаңартылады. 
Өзекті ақпараттың қалалықтар үшін маңыздылығын 
түсіне отырып, АҚТК жобасы CityBus әзірлеушілеріне 
қаржылық көмек көрсетті, бұл бағдарлама мүмкінді-
гін айтарлықтай кеңейтеді. 
Қазір смартфондарға арналған жаңа функциялар-
мен интерфейс әзірленімдері жасалып жатыр, ол 
жолаушыларға тасымалдау сапасын мониторингте-
уге мүмкіндік береді. Мысалы, сапар туралы пікірді 
орналастыру мүмкіндігі пайда болады. «Пікір» нүк-
тесі қосымшаның бірінші бетіне әдейі шығарыла-
ды, фото немесе көріністі жазба, комментарий жазу 
мүмкіндіктері болады.   
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Сіздің смартфоныңызды автобустың мемлекеттік нөмірін 
тануға қалай үйретуге болады?  

Бейбіт Әмірғалиев,  
Piroq тобының басшысы:

  Біз жаңа технологияларды 
пайдалана отырып 
қалалықтардың өмір сүру 
сапасын жақсартқымыз келеді, 
Осы жобаның шеңберінде біз пайдаланылған 
газдың тікелей әсері туралы айта алмаймыз. 
Бірақ, егер жүргізуші өте ұқыпты жүрсе, онда 
ол отынды аз жағады және пайдаланылған 
газды аз шығарады. Қалалықтарды 
тасымалдау бойынша сервистің рейтингін 
құрастыру жолаушыларды қоғамдық 
көліктерді пайдаланбайтын немесе сирек 
пайдаланатын жолаушылар сериясынан 
көптеп тартуы мүмкін. »

«
2016 жылдың күзінде АҚТК жобасы көлік саласын-
дағы ИТ-жобаларының конкурсын қолдады, оның 
шеңберінде тәуелсіз сарапшылар үш ең жақсы жоба-
ны анықтады: Pedestrian (авторы Анук Дюсембаева, 
грант 3 000 АҚШ доллары) қала мектептері жанын-
дағы жолдардың қауіпсіздігін көтеру; Starbus (Piroq 
командасы, грант 20 000 АҚШ доллары) – қоғам-
дық көліктердің қызмет көрсету сапасын бағалау 
үшін мобильді қосымша; және Almaty Go (Singularity 
Lab, командалары, грант 35 500 АҚШ доллары) әле-
уметтік-ойын идеясымен жүріп өтілген қашықтықты 
есептеу қосымшасы.
Piroq командасы Starbusна жұмылдыру қосымшасын 
Android және iOS негізінде қоғамдық көліктерді жүр-
гізушілердің сапалы жүргізуі мен жолаушылардың 
өздерінің жүргізуін мониторингтеу және бағалау 
үшін әзірледі. Қосымшалардың жұмыс істеу принципі 
Uber жәнеYandex сервисіне ұқсас құрылған. Taxi: са-
пар кезінде жолаушы пікір білдіру мүмкіндігімен бір-
ге өзінің сапаға берген бағасын қоя алады. Бұл ретте 
әрбір автобустың және троллейбустың ішінде QR-код 
жапсырылатын болады, оны жолаушының смартфо-
нымен сканирлеген кезде Көлік холдингінің диспет-
черлендіру орталығы маршруттың нөмірі туралы де-
ректі ғана емес, сондай-ақ жылжымалы құрамның 
мемлекеттік нөмірі мен жүргізушінің деректерін ала-
тын болады.  Осылайша, жолаушылар жүргізушілер 
мен тасымалдаушыларды анағұрлым сапалы қызмет 
көрсетуге өз тарапынан ынталандырады. 

Өз кезегінде, смартфонға арналған Singularity ко-
мандасынан Lab Almaty Go әлеуметтік-ойын қосым-
шасы – пайдаланушы (немесе пайдаланушылар 
тобы) жаяу жүрген немесе «жасыл» көлікпен жүріп 
өткен қашықтықты есептейтін, ал ынталандыру 
ретінде серіктестік дүкендерінде және басқа мекеме-
лерде бонустар немесе жеңілдіктер беретін болады. 
Әзірлеушілер  бизнес иелеріне де сол сияқты өз кли-
енттеріне де қалалық квест жасау мүмкіндігін ұсына-
ды. Осылайша, қосымшаға қызығушылық қоғамның 
өз бастамасы есебінен қолданады.
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АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМНЫҢ КӨЗҚАРАСЫ: 
МЕНТАЛИТЕТ ПЕН МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚТЫ 
ӨЗГЕРТУГЕ БОЛА МА?

Көлік барлық үшін
Қасиет Омарова,  

«Аржан» қоғамдық қорының қызметкері, көзден 1-ші топтық мүгедек

Біз қоғамдық көліктерде неге мүгедектігі бар адамдар үшін проблема болатынын 
зерттеуге бел буғанда АҚТК жобасына өтініш жасаған болатынбыз. Зерттеу 
барысында біз, өкінішке орай, міндетті түрде аялдамаларды хабарлау 
заңнамалық деңгейде алып тасталғанын білдік, қалалық жерүсті көліктеріндегі 
жүгіртпе жолдар жоғалып кетті. Сол сиқты, мысалы, қоғамдық көліктерде 
ақпараттық плакаттар ілуге рұқсат етілген, бірақ нақты қай жерлерге ілуге 
болатыны және оларды жұлып тастамауды қалай қамтамасыз ету туралы 
айтылмаған. Біздің зерттеу жүргізгендегі мақсатымыздың бірі Алматының 

қоғамдық көліктеріне қол жетімділікті көтеру жөнінде нақты ұсыныстар жасау болатын. Бізде тиісті 
тәжірибе болған, біз  бұған дейін де бүкіл Қазақстан бойынша әлеуметтік объектілерге мүгедектігі бар 
адамар үшін қол жетімділік картасын жасағанбыз, ортаға қол жеткізуді сақтау тақырыбында қолда 
бар үйлер мен ғимараттарға түгендеу жүргізу әдістемесі сынақтан өткізілді және енгізілді. Біз картаға, 
вокзалдарды, мемлекеттік органдарды, университеттерді, мұражайлар мен кітапханаларды және т.б. 
қоса алғанда,  2,5 мың түрлі объектілерді енгіздік. Карта жасауда бізге 150 ерікті көмектесті. Сондықтан 
біз үшін келесі кезең мүгедектігі бар адамдар үшін қоғамдық көліктердің қозғалысын қалай қолайлы және 
қол жетімді етеміз деген мәселені зерттеу болып отыр.  

Мүгедектігі бар адамдар – барлық басқа адамдар сияқты толық құқықты азаматтар. Мен 15 жылдан 
бері қоғамдық іспен айналысып келемін, мүгедектігі бар адамдарға қоғамның қарым-қатынасы, тіпті 
мемлекеттік органдарда да біртіндеп өзгеріп келе жатқанын айта аламын. Қоғамдық көліктердің 
жүргізушілері мен жолаушылардың да қарым-қатынастарын өзгерткіміз келеді.

Қарапайым қалалықтардың мінез-құлықтары, қаншалықты оғаш көрінсе де өзгеріп тұрады – адамдар 
автобустардан/троллейбустардан тыс жерлерде өздерін қалай ұстайтыны мен жолаушы болған 
кезде көлік ішіндегі қылықтарында айырмашылық болады - әдеттегі адамдар неге екені белгісіз 
«ештеңе көрмеймін, ештеңе естімеймін және орын да бермеймін» деген принцип бойынша мүгедектігі 
бар жолаушыларды байқағысы келмейді. Бірақ былай да болады, жолаушылар көмектескісі келеді, 
дегенмен қалай істерін білмейді – ұялады немесе керісінше тым жабысқақ келеді. Біз жолаушыларға 
арналған ақпараттық парақшалардан бастауды жөн көрдік – бұл А4 форматтағы жапсырмалар, олар 
автобустың немесе троллейбустың ішіне жапсырылады және жолаушыларға түрлі мүгедек адамдарға 
қалай көмектесу керектігін түсіндіреді, өйткені кездесетін әрбір 6-адамға түрлі көмек керек. 

Сонымен қатар біз жүргізушілер үшін, мүгедек жолаушыларға қалай қызмет көрсету керектігі туралы 
бейне роликтер жасадық. Жүргізушілер егер аялдамада арбада отырған немесе таяқ ұстап тұрған 
мүгедек адамдарды көрсе, мүгедектігі бар адамның көлікке мінуі және түсуі кезінде көмектесу олардың 
тікелей міндеті болса да, жай өте шығатыны құпия емес қой. Оның үстіне, тасымалдауға қойылатын 
талаптар бойынша қоғамдық көліктерде пандус болуы және жұмыс істеп тұруы тиіс болғанмен, кейбір 
автобустарда арнайы пандустар жоқ немесе сынық болады. Сол сияқты, мысалы, нұсқаулық бойынша 
автобусе/троллейбустарда мүгедектің арбасы бекітілетін белдік болуы тиіс, көптеген жағдайларда ол 
жоқ. Біз көріністі нұсқаулықты GreenBus тасымалдаушыларды сыныптау орталығына жібердік, тамыз 
айының соңында Алматы қаласының Жолаушылар көлігі мен автомобиль жолдары басқармасының және 
компаниялар-жолаушылардың қатысуымен  дөңгелек стол өткізілді. 

Зерттеу жүргізе келе, қоғамдық көліктердегі жұмылдырылуы аз адамдардың проблемаларын шешудің 
қандай тетіктері барын түсінуге тырыстық. Бұл қолымыздан келді де, біз қандай проблемалар 
болатыны мен қалай және қандай деңгейде шешу керектігін түсіндік. Қоғамдық көліктерді мүгедектігі бар 
жолаушылар үшін қол жетімді болуына жеткізе отырып біз оны жұрттың бәрі үшін анағұрлым қолайлы 
және жайлы етеміз.    
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«ҚР халқының аз жұмылдырылған топтары үшін 
қоғамдық көліктерге қол жетімділік (Алматы қ. және 
халықаралық тәжірибе мысалында)» зерттеулерінен:

Зағип жолаушыға 
қалай көмектесу 
керек

как помочь 
неЗрячему 
пассажиру

Сыпайы түрде көмек ұсынып, 
ақырын қолыңызды тигізу.
Слегка дотронуться до руки и 
вежливо предложить помощь.

Денсаулығы туралы орынсыз 
сұрақтар қоюдан аулақ болу.
Воздержаться от неуместных 
вопросов о здоровье.

Сыпайы түрде білегіңізден 
ұстауын өтініп, өзіңіз оның 
алдында жүріңіз.
Предложить взяться за локоть, 
а самому идти впереди.

Баршаға 
арналған көлік

транспорт 
для всех

Жолда кездесетін барлық 
кедергілер жөнінде дауыстап 
ескерту.
Предупреждать вслух о всех 
препятствиях на пути.

Көліктің ішіне кіруге көмектесу.
Помочь зайти внутрь транспорта.

Жолаушыға арнайы белгіленген 
орынға отыруды ұсыну.
Предложить пассажиру сесть на 
место, обозначенное знаком.

Жолақы төлеуіне көмектесу.
Помочь произвести оплату проезда.

Қажетті аялдама 
туралы алдын ала 
ескерту.
Предупредить заранее 
о нужной остановке.
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Баршаға 
арналған көлік

транспорт 
для всех

кресло-арБадағы 
жолаушыға қалай 
көмектесу керек

как помочь 
пассажиру на 
кресле-коляске

Арбадағы адамға көмектесер кезде, 
беттеріңізді бір деңгейде ұстауға 
тырысыңыз. 
Предлагая помощь человеку на коляске, 
постарайтесь, чтобы ваши лица были на 
одном уровне.

Денсаулығы туралы орынсыз 
сұрақтар қоюдан аулақ болу.
Воздержаться от неуместных 
вопросов о здоровье.

Арбаны тек оның иесінің рұқсатымен 
ғана қозғауға болады.
Передвигать коляску можно только 
с разрешения ее владельца.

Кресло-арбаны көліктің ортасындағы 
арнайы орынға бекіту, қауіпсіздік белдігін 
тағып, тежегішті түсіру немесе көлік 
қозғалыста болған уақытта арбаны 
ұстап тұру.
Закрепить кресло-коляску на специальном 
месте в центре транспорта, пристегнуть 
ремнями безопасности, опустить тормоз или 
придерживать коляску во время движения.

Жолақы төлеуіне көмектесу, қай аялдамада 
шығуға көмектесу керек екенін нақтылап білу.
Помочь произвести оплату проезда. Уточнить 
на какой остановке нужна помощь с высадкой.

Көлікке отыруға көмектесу. Қажет 
болған кезде жүргізушіні шақыру 
кнопкасын басу. Жүргізушінің 
пандусты түсіруін күту. Жолаушы 
отырған арбаны бетін алға қаратып, 
баяу итеру керек. 
Помочь с посадкой. При необходимости 
нажать на кнопку вызова водителя. 
Дождаться, когда водитель разложит 
пандус. Закатывать коляску с 
пассажиром нужно медленно, 
лицом вперед.
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Баршаға 
арналған көлік

транспорт 
для всех

Жолаушының көліктің ортасындағы 
арнайы орынға жайғасуына көмектесу. 
Помочь разместиться пассажиру 
в специальном месте в центре 
транспорта. 

Жүретін арбаға рұқсатсыз тиіспеу 
керек. Балдақ, таяқ құлап қалған 
кезде, оны көтеріп, иесіне беру.
Не трогать ходунки (костыли, трость) 
без разрешения. При их падении, 
поднять и подать владельцу.

Денсаулығы туралы орынсыз сұрақтар 
қоюдан аулақ болу. 
Воздержаться от неуместных 
вопросов о здоровье. 

жүретін арБамен 
(Балдақпен, таяқпен) 
жүретін жолаушыға 
қалай көмектесу керек

как помочь 
пассажиру с 
ходунками 
(на костылях, 
с тростью)

Жүретін арбамен 
(балдақпен, таяқпен) 
жүрген адамға көмек 
ұсынған кезде, 
беттеріңізді бір деңгейде 
ұстауға тырысыңыз.

Предлагая помощь человеку 
с ходунками (на костылях, с 
тростью), постарайтесь, чтобы 
ваши лица были на одном уровне.

Көлікке отырғызған кезде оны 
байқаусызда қағып, итеріп кетуі 
мүмкін басқа жолаушылардан 
қорғаштауға тырысыңыз.
Во время посадки - огораживать от 
других пассажиров, которые могут 
нечаянно задеть, толкнуть.

Жолақы төлеуіне көмектесу. Қажетті аялдама 
туралы алдын ала ескерту.
Помочь произвести оплату проезда. 
Предупредить заранее о нужной остановке.
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Қол жетімділік – көліктің, ғимараттардың, үй-жайлардың, объектілер мен 
аумақтардың баратын жерге кедергісіз жетуге және қызметтерді пайдала-
нуға мүмкіндік беретін қасиеттері
Қоғамдық көліктерге қол жетімділік тек көлік құралының өзіне ғана табиғи 
қол жеткізу емес, сол сияқты жақындау келу бойынша (аялдамалар, тер-
миналдар, станциялар және т.б.) көлік құралы инфрақұрылымын, көлік 
құралдарының өзінің ішінде (автобустар, троллейбустар, трамвайлар және 
б.) қызмет көрсету, сондай-ақ одан шығу кезінде көрсетілетін қызметтердің  
қол жетімділігі түсініледі. Басқаша айтқанда, қол жетімділік немесе (қара-
пайым қол жеткізу) – бұл адамдардың қалаған қызметтеріне қол жеткізу 
қабілеті.
Қоғамдық көлік, қоршаған орта, тротуарлар мен көшелер, жолушыларға 
қызмет көрсету деңгейі, айналадағылардың қатысы – осының бәрі мүгедек-
тігі бар адамның өмірінде маңызды рөл ойнайды. Көліктік инфрақұрылымға 
қол жеткізе алмау аз жұмылдырылған топтары үшін  айтарлықтай экономи-
калық зиян тудырады. Бизнеске қол жеткізе алмау оның қатысуы мен та-
быс табуына маңызды әсер етеді. Төмен жұмылдырушылық мүгедектігі бар 
адамдар арасында жұмыссыздық пен кедейлікті, ал мемлекет үшін - әлеумет-
тік шығынның артуын тудырады. Бұл проблема тек мүгедектігі бар адамдар 
мен олардың отбастарына ғана емес, сонымен бірге бүкіл қоғамның, адам 
әлеуеті талап етілмейтін, ең соңында елдің ІЖӨ әсер ететін экономикалық 
және әлеуметтік дамуына қатысты. Мүгедектігі бар адамдар – олардың әле-
уметтік жағдайынан ғана емес, дене мүмкіншіліктері шектеулі болғандықтан 
ең қорғалмаған азаматтар санаты. Дей тұрғанмен, өз құқықтары үшін күресе 
отырып, олар тіршілік ортасын тек қол жетімді ғана емес, барлық тұрғындар 
үшін қолайлы етіп өмір сапасын жақсартады. 
Заманауи әлемде көліктердің барлық түрлері мен олардың ин-
фрақұрылымдары тәжірибе жүзінде біртіндеп мүгедектігі бар адамдар үшін 
қол жетімді болып келеді. Көптеген елдерде аз жұмылдырылған тұрғын-
дарға қызмет көрсетудің арнайы ережесі бар. Жаяу жүргіншілерге арналған 
ой-шұқыры жоқ тротуарлар, автобусты жайлы отырып күтуге болатын 
қозғалыстан қауіпсіз алыстатылған аялдамалар, қарапайым белгілер, жазу-
лар мен автобус есіктеріндегі тұтқалар, аялдамаларды хабарлау барлық жо-
лаушыларға қолайлы екені анық. Бірақ осы және көптеген басқа ұсақ-түй-
ектер барлығы үшін көп жайлылық тудырып ғана қоймайды, мүгедектігі бар 
адамдардың қауіпсіз және өз бетімен қозғалуына қажетті жағдайлар болып 
табылады. Мұнысыз олар жұмысқа, мектепке, достарымен кездесуге, теа-
трлар мен мұражайларға бара алмайды, қала бойынша қозғалуды талап 
ететін кез келген басқа қызметпен айналыса алмайды.  Қоғамдық көліктерге 
қол жетімділік мәселесі – бұл тек еркін қозғалу мен әлеуметтену мәселелері 
ғана емес, сол сияқты қоғамның мүгедектігі бар адамдарға барынша толе-
ранттық қарым-қатынасы. Бұған қоса, қоғамдық көлік жолаушылар үшін 
жеке және арнайы көліктерге қарағанда арзан.
Қазақстанда Денсаулық және әлеуметтік даму министрлігінің деректері бой-
ынша 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап – мүгедектігі бар 651 924 адам 
тіркелген, соның ішінде мүгедектігі бар адамдар Астанада 21 946 адам, 
Алматыда – 47 967 адам.  
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Велосипед – бұл тек спорт қана емес, көліктің түрі
Он жыл бұрын, «Вело-Алматы» қозға-
лысы туындаған кезде, интернет фо-
румы арқылы бір топ белсенділер, не 
бәрі 20 шақты адам жиналды. Бүгінде  
велоқозғалысқа әлеуметтік желілер 
арқылы тәжірибе алмасатын, түрлі қа-
лалардан қажетті байланыстар іздеп 
табатын, өз құқықтарын қорғауға дай-
ын және әкімдіктерге сапасыз вело-
жолдар туралы хат жазуға дайын бел-
сенді қатысушы-пікірлестер мыңдап 
саналады. 
Велобелсенділер БҰҰДБ-ҒЭҚ «Алматы 
қ. орнықты көліктері» (АҚТК) жобасы-
ның велосипед құрамын аса ауқымды 
деп есептейді, бірінші кезекте, қоғам-
дық көлік жүргізушілерінің жолдағы 
велосипедшілермен өзара байланыс 
дағдыларын көтеруге, сондай-ақ вело-
сипедшілердің өздеріне жол қозғалы-
сының ережелерін (ЖҚЕ) оқытуға, жол 
көлік оқиғасы (ЖКО) кезінде бастапқы 
көмек көрсетуге бағытталған ақпарат-
тық кампаниялардың арқасында қол 
жеткізілді. Қала жолдарындағы вело-
сипедшілер саны еселеп өсті, тиісінше 
ЖКА саны әсіресе, велосипедшілерді 
жол қозғалысына тең құқықпен қаты-
сушы деп қабылдамайтын, жеке ав-
токөлік иесінің күнәсінен көбейе түседі.  

Автобустар мен троллейбустардың 
жүргізушілерінің жадына
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Сөз жоқ, қала ішінде қозғалу үшін велосипедті қол-
дануды кідіртетін негізгі фактор жолдардағы қауіпті 
жағдай болып табылады. Жаңадан жасалған ЖҚЕ 
сәйкес веложолдар болмай тұрғанда, велосипедші 
жасына қарамастан, ЖКО тәуекелін еселеп артты-
ратын жолдармен жүруі тиіс болатын. Оның үстіне 
кейбір жүргізушілер әлі күнге шейін, велосипед-
шінің құқығы бар және ол осы жолдармен жүруі тиіс 
екенін білмейді; велосипедті тежеу жолдары жеңіл 
автокөлікке қарағанда әлде қайда ұзын екенін де 
білмейді, оң жақтағы жолаушы отыратын есікті жан-
жағын байқап алмастан жиі ашады, бұл велосипед-
шілермен соқтығысып қалуға апарады.  
АҚТК жобасының Алматы қаласының көліктік әдет-
тері жайында жүргізген зерттеулеріне сәйкес, вело-
сипед (балаларға арналғанды қоспағанда) отба-
сыларының 16% бар. Шындығында, жартысынан 
астам жағдайда ол көңіл көтеру немесе спорт үшін 
пайдаланылады және қала ішінде қозғалу үшін пай-
даланылмайды. Сонда да болса, тұрғындардың 3% 
жүйелі түрде қалада 500 метрлік қашықтыққа ве-
лосипедпен жүреді, тұрғындардың тағы 8% вело-
инфрақұрылым жақсы дамыған және велотұрақтар 
жеткілікті болған жағдайда, қала ішінде велосипедті 
пайдалануға дайын. Бұл ретте ақпараттық кампа-
ниялар қажеттігін тағы да атап айту керек болады 
– қаланың көптеген тұрғындары көбіне өз үйлерінің 
немесе жұмыс орындарының жанында веложолдар-
дың барын білмейді.     

Светлана Спатарь,  
«Вело-Алматы» белсендісі:   

  АҚТК жобасының маңызды 
үлестерінің бірі –велосипедшілер туралы 
әкімдіктің түсінігі өзгергендігі. Бұрын, мысалы 
осыдан 10 жыл кейін, бізге: сендер үшін біз 
бірнәрсе жасау үшін тым азсыңдар. Кедергі 
жасамаңдар, велосипедті аулаларда немесе басқа 
жерлерде тебіңдер дейтін еді. Жылдар өте келе, 
ақпараттық кампаниялардың арқасында, билік 
велосипед – бұл спорт үшін ғана емес және тек 
балалардың көңіл көтеретін ермегі емес, атап 
айтқанда көліктің түрі екенін түсінді.»

«

Қалада қозғалу үшін велосипедті жиі 
пайдалануға Сізге бірінші кезекте не кедергі 
келтіреді

Велосипедпен жүру қауіпсізді-
гі/ЖКО түсу қаупі

Денсаулық жай-күйі

Қаланың кейбір бөліктерін-
де велосипед жолдарының 

болмауы

Велосипед құнының 
жоғарылығы

Қалада вело-парктер саны-
ның жеткіліксіздігі

Басқалар

Жауап беруге қиынсынамын

37%

21%

14%

7%

6%

10%

5%

Көздер: «Көліктік әдеттер және Алматы қаласы 
халқының қозғалғыштығы», 2016 ж.

Велосипедтерді жалға алу жүйесі (bike-sharing) – 
көптеген қалаларда өте әйгілі. Алматыда әзірге гео-
графиялық қамтылу онша үлкен емес - 50 велостан-
ция 270 велосипедтермен қаланың ескі орталығын 
жабады, 2017 жылдың жазында тағы 77 станция 
пайда болды – бірақ қазірдің өзінде сұраныс жоға-
ры. Барлығы 2017 жылдың соңына қарай жалға 
беру желісін 200 станцияға және 1730 велосипед-
ке дейін (2016 жылы іске қосылған 50 велостанция 
барын ескере отырып) қаланың негізгі іскер бөлігін 
жабумен жалға беру желісін кеңейту жоспарланып 
отыр, ал 2018 жылдың соңына қарай 300 велостан-
цияда 2410 велосипедті жалға беретін велопарктер 
жұмыс істейтін болады. Жаңадан үйренуді бастап 
жатқан велосипедшілер үшін мұндай жүйе өте қо-
лайлы , жалға алу қымбатқа түсетін жеке велосипед-
ті сатып алудың керегі жоқ, оны жөндеу мен сақтай-
тын орын іздеп әуре болудың керегі жоқ.  
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АҚТК жобасының қолдауымен үлкен бірлескен жұ-
мыс балалармен жүргізілуде - велосипед мектептері, 
балалар жарысы, сурет салу конкурстары. Балаларға 
қала жағдайында велосипедті басқару дағдысын 
егіп, оларды жол ережелерін сақтауға үйрете оты-
рып, есейгенде осы балалар велосипедті қозғалыс 
құралы ретінде рахаттана пайдаланғысы келетін-
дерін сеніммен айтуға болады.   

2016 жылғы «Жас велосипедшілер мектебі» көрнекті 
жобалардың бірі болды. Пилоттық жобаны «Сақтау» 
қоғамдық қоры Алматы қаласының үш мектебін-
де жүргізді (№ 5, 64 және 106), оған  10-13 жас 
аралығындағы 800 бала мен 14-17 жастағы 1200 
жасөспірім қатысты.  АҚТК жобасы сыйға тартқан ве-
ложабдықтардың көмегімен (30 велосипед, шлем-
дер, қорғану, жөндеу құралдары) баларға арналған 
«10 жай қадам, немесе велосипедпен жүруді қалай 
үйрену керек» семинарлары, кейін практикалық 
сабақтарда велосипедпен жүру дағдысын бекіту-
мен өткізілді. Сол сияқты мектеп жанындағы жазғы 
лагерлерде жас велосипедшілер сабақтары, түрлі 
конкурстар өткізілді, ең басты маңыздысы нағыз ве-
ложүгіруге қатысу болды. 
Пилоттық жоба барысында мектеп жанында вело-
инфрақұрылым жоқтығы, мектеп аумағында ве-
лотұрақтардың болмауы сияқты Алматының барлық 
мектептеріне тән жалпы проблемалар анықтал-
ды. «Жас велосипедшілер мектебі» бағдарлама-
сын жүйелік сипатты өзгерту үшін негіз ретінде оқу 
орындарында (физкультура сабақтарының күнтіз-
белік-тақырыптық жоспарына, ЖҚЕ сабақтарының 
бағдарламасына, факультативтерге) енгізуге пайда-
лану ұсынылды
Осы бастама, 2017 жылдың жазында АҚТК жобасы 
«Ақбота» қоғамдық қорымен елдің барлық 16 ай-
мағында «Назарбаев Зияткерлік мектебі» желісінің 
20 мектебінде «Сенің қалаңның экологиясы және 
сенің денсаулығың үшін қауіпсіз велосипед!» жо-
басын іске асыруға арналған грантқа қол қойған 
кезде, дамудың жаңа айналымына ие болды. Жаңа 
жобаның шеңберінде мектептерге 440 велосипед 
пен веложабдықтар кешені табысталатын болады, 
Қазақстанның барлық мектептеріне арналған вело-
сабақтар әдістемесі мен тиісті веложабдықтармен 
жабдықтау принциптері пысықталды.      
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Біз өз автокөліктерімізді тым 
жақсы көреміз

Әсел Мұқашева,  
журналист, урбанист, блогерші

Біз өзіміздің шешімдеріміз бен 
автокөліктерді тым жақсы көреміз. 
Бұл заттар ұжымдық санасыздықтың 
бөлінбес бөлшегі, архетиптер: бала 
колледжге алғашқы мүмкіндік туған 
кезде несиеге ұсталған көлік сатып алу 
жоспарымен барады. 

Мен екі жыл бұрын Әл Фараби даңғылында 
кептелісте тұрғаным есімде. Әрине 
бұлай өмір сүруге болмайды. Қала 
кептелістерінде тұрған лық толы 
жеке автокөліктер, осы көп миллионды 
мегаполисте қала ішінде пар атпен 
жүргеннен және заманауи қала қарқынына 
ілесуге үміттенуден көп тиімді емес. 

Ал қай жағынан келу керек, қаладан 
кеңестігін, осы қаланың салынуына 
диаметрльды қарама-қарсы принцип 
бойынша жұмыс істейтін тиімді 
мегаполиске қалай айналдыруға болады... 
Осы сұрақтардың бәрі жылдан жылға 
жинақталып келеді, ал көлік болса, 
тиісуге қорқынышты, ал әрекетсіз 
қалдыру пациенттің денсаулығына 
жаман, қала денесіндегі табиғи ірің 
сияқты. 

Енді не керек? Мәселелерді мықты қолмен 
түбегейлі қайта түзету керек. 

Мен «Алматы қаласының орнықты 
көліктері» жобасының барын жақында 
ғана білдім. Көлік сарапшысы болмасам да 
мен жасалған ұлан асыр жұмысты, ұсақ-
түйектерге көңіл бөлінгенін, дұрыс тәсіл 
ойластырылғанын бағалай алдым. 

Бірақ жобаның басты жетістігі, меніңше 
оның, жуық арада біздің күмәніміз бен 
сұрақтарымызды тудырмауы тиіс дұрыс 
жол таңдағаны:  ұсынылып отырған 
басқару үлгілері мен орнықты қалалық 
көліктер – бұл аксиоманың ақылға 
қонымды мазмұны.

Қалғандары жылдам келеді, табиғи 
шынайылық жаңа түйсікке, жаңа білімге 
тез жанасады. Миымызда пазлдың соңғы 
бөлшегі құралған кезде, шындық мақсатқа 
сай жылдам ауысады: бізде ақша да, 
ресурс та, шыдамдылық та табылады.   

Жан-жағыңызға қараңыз, тың тыңдаңыз: 
біз бүгіннің өзінде бірдеңе дұрыс жүрмей 
жатқанын, бірнәрсені өзгерту керек 
екенін түсінеміз, демек қалалық тиімді 
жұмылдыру алыс емес. 
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қаладағы көліктік жағдайға әсерді талдағаннан 
кейін ғана аймақтар мен қала құрылысын 
көріктендіру мәселелерін қарастыру қажет. 
Сондай-ақ, заңнамада реформа жасау, бір жағынан 
оңайлату және жергілікті деңгейге көбірек уәкілет-
тілік беру, ал екінші жағынан қоғамдық көліктерді 
қаржыландыру амалдарын қайта қарайтын уақыт 
жетті.  
Біздің депутаттарымыздың орнықты жұмылдыру 
мәселесі бойынша көзін ашу керек, өйткені жол 
қозғалысының қауіпсіздігі мәселесін батыл қолдау 
және заңнамаға түзетулер енгізу кезінде екпінді мо-
торлы емес қозғалыстар жағына салу керек.  
Тұтастай алғанда, қала көлігі саласындағы әрі зор 
мегаполис аймағындағы үлкен институционал-
дық реформаларды іске асыру үшін алты жыл өте 
аз. Көліктік инфрақұрылым ондаған жылдарға 
жоспарланады, үлкен және ұзақмерзімді инве-
стиция талап етеді. Мұқият ойланбаған, ойланыл-
маған, бытыраңқы немесе саяси әділ емес шешім 
қалаға, бірнеше ұрпаққа үлкен зиян келтіреді. 
Сондықтан барлық қатысушы тараптарды - шене-
уніктерді, операторларды, қала салушылар мен 
тұрғындарды – санау, есептеу және қайта санауға 
үйрету керек, және содан кейін ғана әдеттегі сызба-
ларды сындыру керек. Даму жобалары жеңіл және 
мағыналы өтпейді, көбіне олар мінез құлықтың 
жаңа моделіне көз жеткізу мен ілгерілетуде айтар-
лықтай ресурстар талап етеді. Біздің кеңесшілеріміз 
мұны түсінді және кеңес берер немесе бағдарлама 
жасар алдында әрқашан проблеманы түсінуге және 
жергілікті әлеуетті зерттеуге тырысты.  Іске асыру 
әрқашан жергілікті деңгейге бағдарланатын бола-
ды және біз, жоспарлар шындыққа айналу үшін өз 
мамандарымызды дайындауымыз керек. 

ЖОБАНЫҢ ИДЕЯЛАРЫН ОЛ 
АЯҚТАЛҒАННАН КЕЙІН ҚАЛАЙ 
ӨМІРШЕҢ ЕТЕ АЛАМЫЗ?

Елена 
Ерзакович,  
АҚТК 
жобасының 
менеджері:  

БҰҰДБ-ҒЭҚ «Алматы қ. орнықты көліктері» жоба-
сының барлық жоспарлары, жобалық ұсыныстар 
мен кеңестері тек қағаз жүзінде қалып қоймауы 
үшін қоғамдық көліктер саласындағы өз ісіне се-
нетін, жеке тасымалдаушылардың көңіл күйлерінен 
немесе бизнес өкілдерінің бір сәттік идеяларынан 
тәуелділік шеңберін үзіп шығатын, ең бастысы - 
өздерінің нағыз клиенттері қалалықтарға мойын 
бұратын, олардың мүдделерін ескеретін, қорғай-
тын және белгіленген жоспарларды табанды орын-
дайтын кәсіпқой басшылардың мықты командасы 
керек. Біз қоғамдық көлік бұл тек техника мен тех-
нологиялар ғана емес, ең алдымен оларды тікелей 
де ауыспалы да мазмұнда басқаратын адамдар 
екенін біз жеткілікті түрде баяғыдан айтып та, көр-
сетіп те келеміз.
Қаланың алдында қоғамдық көлікті қолайлы және 
сенімді, ал вело-жаяу қозғалысты – қауіпсіз ету 
сияқты шамшыл міндеті тұр. Адамдарға осы ойды 
салу, ең жақсыларын осы салаға тарту, оқыту және 
тиімділікті ұмытпай, шамшыл міндеттерді шешуге 
мүмкіндік беру уақыты жетті. 
Көліктік жобаларды жеке міндеттер ретінде 
қарастырудан кету және оларды жалпы қалалық 
жобалаумен неғұрлым берік байланыстыру керек – 
тек жекелеген аудандардағы және тұтастай алғанда 

Алматы әкімдігі және «Алматыэлектротранс» ЖШС 2018 жылы маршруттардағы тозығы жеткен жылжымалы 
құрамдарды ауыстыратын Еуро 5 стандартындағы 370 жаңа автобустарды сатып алды, олардың: 
20 бірлігі сыйымдылығы ерекше үлкен (18 метрлік);
200 бірлігі – сыйымдылығы үлкен (12 метрлік); 
73 бірлігі – сыйымдылығы орташа (8-10 метрлік);
77 бірлігі – сыйымдылығы аз – қазірдің өзінде әлеуметтік (аз талап етілетін) маршруттарға қызмет көсетіп жатыр
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Алмара 
Калипанова, 
АҚТК 
жобасының 
ассистенті: 

Мен біздің жобамыз, көптеген іс-шаралар мен 
жоғары билікті халықаралық және жергілікті ма-
мандарды тартудың арқасында қалалық билік-
тің де сол сияқты қалалықтардың да қозғалыстың 
орнықты түрлерін дамыту қажеттілігін түсінуінде 
маңызды рөл ойнады деп санаймын.  
Басты жетістіктердің бірі деп әкімдік тарапынан ве-
лосипед және жаяу жүргіншілердің инфрақұрылы-
мын дамыту жөніндегі бастаманың басталуын 
атауға болады. Мүмкін бастаулар әрқашан мінсіз 
болмаған шығар, бірақ қала өзгере бастады - менің 
ойымша бұл үлкен табыс. Жекелеген адамдардың 
– идеялар шындыққа айналу үшін және қаладағы 
бастама жасалған өзгерістер анағұрлым сапалы 
деңгейге ауысуы үшін күш пен жеке уақыттарын 
жұмсаған қала белсенділерінің құлшыныстарын 
атап өту өте маңызды. 

Садир 
Хамраев, 
Алматы Көлік 
холдингінің 
директоры:  

АҚТК жобасының арқасында, біздің қолымы-
зда одан әрі дамыту жоспары бар - мысалы, 
қазіргі күні Қаскелең мен Қапшағайға қарай 
жүретін электр көліктерінің жобасы талқыла-
нып жатыр, сондай-ақ ол іске енгізілгеннен 
кейін, электрондық билеттеу жобасымен және 
диспетчерлендіру орталығының қоғамдық 
көліктерді мониторингтеу және басқару қыз-
метімен жабылатын болады. 
Сол сияқты біз қала билігінің деңгейінде қазір 
көтеріп отырған бір мәселе бар – ол қоғамдық 
көліктердің маршруттарын уақтылы өзгерту 
үшін басталғалы отырған жол жұмыстары ту-
ралы жедел ақпараттың керектігі. Бұған, көбіне 
жолдардағы кептеліске себеп болатын арнайы 
техникалардың (қар жинау, суғару, қоқыс жи-
найтын машиналар) жұмыстарын қосу керек. 

Ризван Цинаев, 
«Алматыэлектротранс»:  

Біз қоғамдық көліктердің қызмет көрсету сапасын өзгертетін 
боламыз, бірінші кезекте сыйымдылығы көбірек, климат-бақы-
лауы бар, жолаушылар мен мүгедектер үшін жұмыс істейтін за-
манауи жылжымалы құрамдардың есебінен. Екіншіден, жұмыс 
орындарында шылым шекпейтін және мобильді телефонмен 
сөйлеспейтін, керісінше жылдамдық пайдалануды сақтайтын, 
аялдамаларды хабарлайтын және жұмылдырғыш жолаушы-
ларға көмектесетін білікті персоналдар алу. Бұл жүргізушілер 
айына 220 сағат жұмыс істеген кезде мүмкін болады, бұл ретте 
жалақыны тұрақты және ауыспалы бөлікпен алады, мұндағы 
ауыспалы бөліктің шамасы маршрут бойынша орындалған 
километрлер мен жолаушылардың пікірлеріне байланысты 
болады.

Светлана Спатарь,  
активист «Вело-Алматы»: 

Біз Алматыда және басқа қала-
ларда сапалы велоинфрақұрылым 
құрылысын әділ қолдайтын бо-
ламыз, бізге қанат белгі үшін 
веложолдар жасау керек емес. 
Велопедшілермен ЖҚЕ білулері-
не, сол сияқты қауіпсіз велоқозға-
лысты қамтамасыз ету үшін – 
Парламентте және Үкіметте ЖҚЕ 
өзгеріс енгізілуіне жұмыс істейміз.


