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АҢДАТПА 

 

Дипломдық жобаның мақсаты – Халықаралық Алматы әуежайын  Орталық 

Азиядағы халықаралық хаб ретінде дамыту мүмкіндіктерін қарастыру.  

Бірінші бөлімде Алматы әуежайы мен жүк тасымалдау қызметі бөлімінің 

тарихы және өндірістік қызметтері қарастырылады. 

Екінші бөлім екі бөлімшеден тұрады. Бірінші бөлімшеде Алматы 

әуежайын халықаралық хаб ретінде құру мен дамытутың алғышарттары мен 

қағидалары қарастырылады. Екінші бөлімшеде Алматы әуежайынның 

қолданыстағы жүк терминалы қоймасының негізгі параметрлері мен тиімділігіне 

талдау жүргізіледі.  

Үшінші бөлімде Алматы әуежайы жұмысын жақсарту мүмкіндіктері, 

сондай-ақ оның болашақта дамуының потенциал көрсетіледі. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Цель дипломного проекта – рассмотреть возможности развития 

международного аэропорта Алматы в качестве международного хаба в 

Центральной Азии.  

Первый раздел посвящен истории и производственной деятельности 

аэропорта Алматы и отдела грузовых перевозок.  

Второй раздел состоит из двух подразделений. В первом подразделе 

рассматриваются предпосылки и принципы создания и развития аэропорта 

Алматы в качестве международного хаба. Во втором подразделе анализируются 

основные параметры и эффективность действующего склада грузового 

терминала аэропорта Алматы. 

В третьем разделе отражаются возможности улучшения работы аэропорта 

Алматы, а также потенциал его дальнейшего развития. 

 

ABSTRACT 

 

The aim of the graduation project is to consider the development of Almaty 

international airport as an international hub in Central Asia. 

The first section is devoted to the history and production activities of the Almaty 

airport and the freight department. 

The second section consists of two subsections. In the first subsection the 

analysis of international market of cargo transportation by air transport, discusses the 

background and principles for the establishment and development of Almaty 

international airport as an international hub. The second subsection analyzes the main 

parameters and efficiency of the existing warehouse of the cargo terminal of Almaty 

airport. 

The third section reflects the opportunities to improve the work of Almaty 

airport, as well as the potential for its further development. 
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КІРІСПЕ 

 

Қазіргі әлемде, ғаламшар бойынша адамдардың саяхаттары мен жүк 

тасымалы ауқымды сипатқа ие болған кезде, алыс қашықтыққа жетуде әуе 

көлігінің рөлі айтарлықтай өсті. Халықаралық әуе тасымалдар жүйесі жолаушы 

мен жүкті әуежайы бар әлемнің кез келген қаласына жеткізуге қабілетті. Алайда, 

бұл әлемнің кез келген қалаларының арасында әуе компанияларының тікелей 

рейстері бар екенін білдірмейді. Бұл іс жүзінде мүмкін емес және талап 

етілмейді. Сол себепті әуе компаниялары жолаушы мен жүкті қажетті межелі 

пунктке жеткізу үшін трансферлі-транзитті тасымалдауды пайдаланады. 

Трансферлі-транзитт тасымалдау халықаралық хаб статусына ие түрлі тораптық 

әуе жайлармен келісім жасаған әуе компанияларының рейстері арқылы жүзеге 

асады. 

Қысқаша айтқанда, хаб немесе тораптық әуежай – бұл әуе компаниялары 

өз жолаушыларын немесе жүктерін бірінші рейстен екінші рейске ауыстыру 

үшін қолданатын әуежай. Осыған байланысты хабтар, әдетте, жолаушылар мен 

жүктің көп санына қызмет көрсетеді, рейстердің жоғары шоғырлануымен 

ерекшеленеді және жоғары технологиялық аэронавигациялық жабдыққа ие. 

Хабтың әдеттегі мысалы ретінде 2019 жылы жүк айналымы бойынша әлемнің 

үздік 10-дығына кіретін мына әуежайларды атап өтуге болады: Гонконг, 

Шанхай, Инчхон, Дубай, Тайбей, Токио, Доха, Сингапур, Франкфурт, Анкоридж 

әуежайлары.  

Қазақстанның азаматтық авиациясын дамытуға тән ерекшелік – 

жолаушылар мен жүк тасымалы көлемінің жылдам өсуі, оның ішінде – 

трансферлік тасымалдар көлемінің ұлғаюы болып табылады, оған біздің 

еліміздің тиімді географиялық орналасуы ықпал етеді. Қазақстанның 

әуежайлары негізінен Еуропаны Азиямен байланыстыратын әуе трассалары 

жолында орналасқан. Бұл трансферлік жолаушылар мен жүк ағынының одан әрі 

өсуі үшін мүмкіндіктер жасайды. 

Әлемдік үрдістерді ескере отырып, Қазақстанда жыл сайын әуе қатынасы 

маршруттарының желісі кеңейтіліп келеді. Бұл  "Еуропа-Қазақстан-Азия" 

бағытындағы хаб-әуежайларды дамытуға жол ашады. 

Еліміздегі жолаушы тасымалы мен жүк тасымалының көп бөлігі Алматы 

әуежайы арқылы өтеді. 2018 жылы Алматы әуежайы барлығы 28 жолаушы, 7 жүк 

тасымалымен айналысатын мемлекеттік және шетелдік әуе компанияларымен 

серіктесік орнатқан. Олар күніне Алматы әуежайына 173 ұшып келу-ұшып кету 

рейстерін жасайды. 

Соңғы жылдары Алматы әуежайы айтарлықтай оң өзгерістерге қол 

жеткізді және Еуропа - Азия бағытында және кері бағытта негізгі жүк және 

жолаушылар ағындарын тартуға бағдарланған халықаралық көлік-

дистрибьютерлік торап мәртебесіне ие болды. Бүгінде әуежай қызметінің 

алдында тұрған міндеттердің бірі – жолаушылар мен жүк тасымалына қызмет 

көрсету сапасын арттыру болып табылады. 
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Жолаушылар мен әуе компанияларының әуежайдың қызмет көрсету 

деңгейіне қоятын талаптары соңғы жылдары айтарлықтай өсті. Жолаушылар мен 

әуе компанияларының қазақстандық әуежайларды түрлі елдердің халықаралық 

әуежайларымен салыстыруға мүмкіндігі бар. Халықаралық деңгейде 

жолаушылар мен жүк тасымалына қызмет көрсету үшін қазақстандық азаматтық 

авиация ұшақтар паркін жаңартуға ғана емес, сондай-ақ, әуе компанияларының 

сапалы қызмет көрсетудегі өсіп келе жатқан қажеттіліктерін қамтамасыз етуге 

назар аудару тиіс. Бұл өз клиенттері үшін рейсті күтуді жағымды демалысқа 

айналдыратын және жүктің қауіпсіз әрі жылдам жетікізілуін қамтамасыз ететін 

жаңа қызметтер мен мүмкіндіктерді енгізу арқылы жүзеге асады. 

Жоғарыда айтылған мәселелерге байланысты Халықаралық Алматы 

әуежайы үшін трансферлік жолаушылар мен жүктерге көрсетілетін қызметтер 

спектрін кеңейту өзекті мәселе болып табылады. Қазіргі таңда Алматы 

әуежайының жүк тасымалдау қызметін  Орталық Азиядағы халықаралық хаб 

ретінде дамыту тақырыбында ғылыми мақалалар мен мәтіндер жоқтың қасы. 

Осы дипломдық жобада «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ын Орталық 

Азиядағы халықаралық хаб (тораптық әуежай) ретінде дамытудың мәселелері 

және дамытуды қамтамасыз ететін жаңа қызметтер мен мүмкіндіктерді енгізу 

қарастырылады. 

Дипломдық жобаның мақсаты – Халықаралық Алматы әуежайы Орталық 

Азиядағы халықарақ хаб (тораптық әуежай) ретінде дамыту мүмкіндіктерін 

қарастыру.  

Дипломдық жобаның алға қойылған мақсатына жету үшін келесі 5 негізгі 

міндетті орындау қажет. Олар: 

1-міндет – «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ның жалпы 

сипаттамасымен таныстыру. Алматы әуежайы мен жүк тасымалдау қызметі 

бөлімінің тарихы және өндірістік қызметтері көрсетіледі.  

2-міндет – хаб ұғымын және жүкті әуе көлігі  арқылы тасымалдау 

нарығының ерекшеліктерін қарастыру. Біріншіден, жүкті әуе көлігі  арқылы 

тасымалдаудың халықаралық нарығына талдау жүргізілетін болады. Қысқаша 

тарихтан бастап, әуежайды халықаралық хаб ретінде құру мен дамытутың 

алғышарттары мен қағидалары қарастырылады. Екіншіден, Қазақстан жүкті әуе 

көлігі  арқылы тасымалдау нарығы және Алматы әуежайымен тікелей 

байланысты артықшылықтар сипатталады. Алматы әуежайымен жұмыс істеу 

кезіндегі потенциалды қиындықтар да ескерілетін болады. 

3-міндет – әуежайдың жүк тасымалдау қызметі қоймасын ұйымдастыру 

мен дамыту негіздерін қарастыру. Қойма шаруашылығын ұйымдастыру мен 

дамытудың теориялық негіздері анықталып, Алматы әуежайынның 

қолданыстағы жүк терминалы қоймасының негізгі параметрлері мен тиімділігіне 

талдау жүргізіледі. 

4-міндет – жұмыстың өзектілігін дәлелдеу. Ол үшін осы тақырыпқа 

байланысты әдебиеттерге талдау жасалады. Хабтар бойынша негізгі зерттеу 

топтары, сондай-ақ, осы мәтінге негізделген жұмыстар көрсетілетін болады. 
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5-міндет – жұмысты жақсарту мүмкіндіктерін, сондай-ақ оның болашақта 

дамуының потенциал көрсету. «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ын 

Орталық Азиядағы халықаралық хаб ретінде дамыту перспективасы 

анықталады. 

Зерттеу объектісі – «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ның жүк  

терминалы.  

Дипломдық жобадағы топ мүшелерінің жауапкершілігі: 

1.1, 1.2 – Амангелді Ғазиза 

2.1, 3.1 – Нұрқасым Самал 

2.2, 3.2 – Шындалы Шаттық 
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1 «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ның жүк тасымалдау 

бөлімінің сипаттамасы 

 

1.1 Алматы әуежайының тарихы мен өндірістік қызметі 

 

 

Алматы әуежайы – ескі әуежайлардың бірі. Алматыдағы алғашқы әуежай 

1923 жылы Орталық стадион маңында салынған болатын. 1935 жылы 

сәулетшілер Б.Заварзин мен Г.Элькиннің жобалары бойынша қазіргі 

қолданыстағы әуежай салынды. Кейінірек, 1957 жылы  Б. Капаныптың 

жобасы бойынша әуежай қайта құрылды. Осы өзгерістен кейін ғимарат бізге 

үйреншікті ұлттық нақышқа ие болды.  

1975 жылы суретші В.Н.Сенченконың жобасы бойынша қайта 

жаңартылды   

1999 жылы шілде айында әуежай терминалында үлкен өрт болып, 2000 

жылдан 2010 жылға дейінгі кезеңде әуежай қайта жаңартылды. Бұл оның 

бастапқы түрін 1.1-суретке сәйкес толығымен өзгертті.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-сурет – Алматы әуежайының қазіргі көрінісі [6] 

 

Алматы әуежайы 1990 жылға дейін Қазақ азаматтық авиация органының 

құрамында болды. 1991 жылдың сәуір айында кәсіпорын «Алматы әуежайы» 

болып қайта құрылды. 1993 жылдан бастап тәуелсіз құрылымдық бөлімше, 1994 

жылы «Алматы әуежайы» ААҚ болып қайта құрылды, оның құқықтық мұрагері 

қазіргі уақытта «Алматы халықаралық әуежайы» АҚ болып табылады. 

1936 жылы 8 шілдеде Алматы әуежайынан П-5 маркалы ұшақта "Алматы -

Мәскеу" тұрақты рейстері ұшып бастады. Бұл рейс «Алма-Ата-Мәскеу» әуе 

желісін ашты. Алматыдан Мәскеуге дейінгі жол 2 күн болды. Жаңа желінің 

трассасы (3600 шақырым) Қарағанды, Қостанай және Қазан арқылы өтті. 

Алматыдан Қарағандыға дейін ұшақтар тікелей рейстермен ұшты.  

Әуежай Оңтүстік Шығыс Азия мен Еуропаның авиарейстарын қосатын өте 

ыңғайлы географиялық орынға ие. Ол қала орталығынан 15 км қашықтықта 
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орналасқан және ИКАО-ның келесі кодтары бар: UAAA УААА, ИАТА коды-

ALA, ішкі коды-АЛА, жергілікті уақыт (UTC): +6/+7 .  

Алматы әуежайында қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін және қазіргі 

заманғы жайлы лайнерлерді қабылдау үшін 1998 жылы ұшу жолағын қайта 

жаңарту жүргізілді, ол ИКАО (ICAO) халықаралық стандарттарына сәйкес 

келетін жаңа техникалық құралдармен жабдықтандырылды. Ұшу-қону жолағын 

қайта жаңарту және оны қабылдау аяқталғаннан кейін Алматы әуежайына II 

санат және халықаралық әуежай мәртебесі берілді. 

2008 жылы қыркүйекте қазіргі заманғы аэронавигациялық жабдықтармен 

жабдықталған екінші ұшу-қону жолағы (ҰҚЖ-2) ашылды. Ұшу-қону 

жолағының ұзындығы 4,5 километр және ені 60 метр болды, бұл І, ІІ, ІІІ 

сыныптағы әуе кемелерін қабылдауға мүмкіндік берді. 05L/23R ҰҚЖ Орта 

Азиядағы ең ұзын жол болып табылады және әлемнің ең ұзын 20 ҰҚЖ-ға кіреді. 

2011 жылы желтоқсанда "Алматы халықаралық әуежайы" АҚ 

Мемлекетаралық авиациялық комитеттің (МАК) және ҚР Көлік және 

коммуникация министрлігі Азаматтық авиация комитетінің Алматы 

әуеайлағының ИКАО IIIB санаты сәйкестігіне сертификаттарын алды, бұл 

әуеайлақта 75 метрден кем емес көріну кезінде әуе кемелерінің ұшып шығуын, 

қонуын және рульдеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.  

Бұрынғы кеңес үкіметі құрамында болған мемлекеттер ішінде ең алғаш 

Алматы әуежайында ИКАО IIIB санаты орнатылды. Бұл Алматы әуежайын 

техникалық жабдықтау бойынша әлемдегі үздік әуежайлармен теңестірді. 

2012 жылы шеберлік жоспарын әзірлеу үшін Lufthansa Consulting 

компаниясын шақырды, ол стратегиялық даму үшін негіз болады. 

Халықаралық Алматы әуежайында жолаушылар мен жүк ағындарының 

айтарлықтай өсуі байқалады. Осы мақсаттар үшін әуежай басшылығы 2012 

жылы Lufthansa Consulting компаниясын стратегиялық дамудың негізі болатын 

жоспар әзірлеуге шақырды. 

2013 жылдың наурыз айында Lufthansa Consulting және Халықаралық 

Алматы әуежайы әуежайды дамытуға арналған кешенді жоспардың соңғы 

нұсқасын аяқтады. Бас жоспарлау нәтижелері және 2031 жылға дейінгі әуе 

қозғалысының кешенді болжамы бойынша әуежай болашақ жолаушылар мен 

жүк ағынын қамтамасыз ете алады, сондай-ақ ұшып кету және түсіру 

жұмыстарының жеткілікті көлемін қамтамасыз ете алады. 

Қазақстанның ірі халықаралық әуежайы дамудың дұрыс жолында, 

нарықтағы потенциалды мәселелерді шешуге дайын және халықаралық 

қауіпсіздік стандарттарына сәйкес келеді. 

Lufthansa Consulting әуежай мен аэродромға, атап айтқанда, қолданыстағы 

және жаңа жолаушылар терминалдарына, жүктерді өңдеуге арналған 

қондырғыларға және техникалық қызмет көрсету орындарына, сондай-ақ ұшу-

қону жолақтарына арналған орынды орналастыру үшін инфрақұрылымды 

дамыту тұжырымдамасын әзірледі. 

2012 жылдың 25 қыркүйегінде «Жолаушыларға, жүк пен багажға қызмет 

көрсету сапасын арттыру» бағдарламасы аясында Алматы әуежайына TIPS 
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компаниясының өздігінен жүретін жолаушылар трапының 2 бірлік техникасы 

әкелінді. Жүк көтерімділігі – 75 адам, жұмыс жасау биіктігі 2400 мм ден 5800 

мм-ге жететін техникалық сипаттамасының арқасында жаңа трапты барлық әуе 

кемелеріне пайдалануға болады.  

 Арнайы техника паркі Испан өндірісінің 2 бірлік автотранспортеры, 

EINSA CDA-14C, Молдова өндірісінің ТЛ У1 итергіш транспортерлары және ТП 

1М-02 У1 үлгісіндегі жолаушылар трапының тіркемелерімен толықтырылды. 

ТЛ У1 транспортері ӘК мен жерүсті көліктерінің арасындағы багаждар 

мен жүктерге, сондай-ақ жүкті қоймаға жеткізу үшін арналған. Транспортердің 

техникалық жағдайы салмағы 400 кг жүкті 3,7 метр биіктікке көтеру мүмкіндігі 

бар. Конвейер таспасының қозғалу жылдамдығы -0,2-0,5 м/с. 

2013 жылдың 22 мамырында «Жолаушыларға, багажға, жүкке қызмет 

көрсету сапасын арттыру» бағдарламасын орындау мақсатында «Халықаралық 

Алматы әуежайы» АҚ Оңтүстік Кореялық автокөлік құрастырушы Hyundai 

фирмасынан «Ambulance H-1 TQ» медициналық автокөлігін сатып алып, өз 

паркін арнайы техникамен толықтырды. Аталған Hyundai H-1 моделі екінші 

буын қатарына жататын және кеңінен қолданылатын автокөлік болып табылады. 

Автокөлік ауыр науқастарға көмек көрсету үшін заманауи жабдықтармен 

жабдықталған. 

2013 жылы 5 желтоқсан күні «Халықаралық Алматы әуежайы» 

акционерлік қоғамының жолаушылар терминалында транзиттік жолаушыларға 

арналған жаңа күту залы ашылды. Транзиттік залды жаңарту жұмыстары 

заманауи технологияларды ескере отырып орындалды. 

Транзиттік жолаушыларға арналған жаңа күту залының өту жолы жанып 

тұратын маңдайша жазулармен жабдықталған. Жаңартылған транзиттік зал 

арқылы жолаушылар тіркеу, төлқұжаттық, кедендік бақылаудан өту 

процедураларынан қайталамайды, өйткені транзиттік аймаққа кіре берісте 

жолаушыларды тіркеу тағаны орнатылған. Залдың жалпы аумағы 340 шаршы 

метрге дейін кеңейтілді, 150 –ге жуық орындығы бар. 

2015 жылы 15 шілдеде «Жолаушыларға, жүкке және багажға сапалы 

қызмет көрсету» бағдарламасын орындау мақсатында әуежай Neoplan Airliner 

неміс фирмасының 136 жолаушыны тасымалдай алатын N 9122L модельді 

перрон автобусын сатып алды. Бұл автобустардың отыратын орындықтары 

жиналып, кішірееді. Автобус ыңғайлылық және дыбыс өткізбейтіндігімен 

ерекшеленеді.  Бұл модификация өз категориясында ең үлкен болып есептеледі: 

габариттік көлемі 14720/2750/3000 см, / дөңгелек базасы 8210;/ клиренс 1200мм/ 

қуаттылығы 162/220 кВт/л.с.;/ максималды жылдамдығы 125 км/сағатына. 

Сондай-ақ LEKTRO американдық фирмасының жүргізушісіз қозғалатын 

АР-8850-SDA авиациялық электрлі тіркеп сүйрегіш алынды. Ол салмағы 50 

тоннаға дейін іскерлік және аймақтық әуе кемелерінің түрлі типтерін тіркеуге 

арналған, атап айтқанда: Embraer E-135, Embraer EMB-120, CL-60, Gulfstream G-

4, G-5, Canadair Regional Jet CRJ-100/200, Bombardier BD-70 және басқа. 

2015 жылы «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ 2013-2014жж. жұмыс 

қорытындысы бойынша салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 
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төлемдер туралы ақпаратқа негізделген статистикалық талдау қорытындылары 

бойынша ірі кәсіпкерлік субъектісі категориясында «Жеке табыс салығы» 

өлшемі бойынша ҚР кәсіпорындарының арасында 1-ші орынға ие болды.  («Жеке 

кәсіпкерлік туралы» 2006. 31.01. №124-ІІІ ҚР Заңының 6- бабына сәйкес). 

Сондай-ақ, шаруашылық жүргізуші субъектілерді экономикалық 

салыстырумен, төрт түрлі салық орындарының сомасы бойынша ҚР 

кәсіпорындарының арасында 1 орынға ие болып, «Сала көшбасшысы 2015» 

статусы берілді. 

2015 жылы 13 желтоқсан күні сағат 22:59-да Алматы әуежайына ең үлкен 

ұшақ- АН-225 МРИЯ қонды. Алып ұшақ Қытайға ұшып бара жатқан жол бойы 

техникалық қонуды орындады. Осындай жүк көтерімділгі аса ауыр ұшақтың 

Алматы әуежайына қонуы, әуежайдың осындай типті ұшақтарды қабылдауға 

дайын екендігін көрсетеді. Алматы әуежайы барлық типті ұшақтарды қабылдай 

алады. Ұшу/қону жолағы ИКАО ІІІ В санатына ие, осының арқасында көрінісі 

шектеулі жағдайларда ұшақтарды ұшырып, қабылдай алады. 

2016 жылы 12 қаңтарда Уәкілетті органның нұсқауына сәйкес жолаушылар 

терминалының кіреберісінде қауіпсіздікке бақылау жасауды жүзеге асыруға 

арналған бірінші тексеру желісі орнатылды. 

2016 жылы 24 ақпанда салалық есептер жасаудың көшбасшысы болып 

табылатын AEX.RU-Plimsoll Publishing Limited компаниясы Халықаралық 

Алматы әуежайының қызметін бағалап, әлемнің ірі 360 әуежайлары мен 

терминал қызметтері туралы жаңа аналитикалық есебінде әуежайға «Мықты» 

мәртебесін берді. 

"Халықаралық Алматы әуежайы" АҚ-на 2016 жылдың 30 сәуірден бастап 

жаңа FIDS жүйесі қолданысқа енгізілді. Ол жүйе жолаушыларға ұшу 

жоспарларының орындалуы туралы, тіркеу және ұшаққа отырғызу 

технологиялық процесстерге байланысты ақпаратты, жүкті беру, ӘК ұшып келуі 

және ұшып кетуі, рейстердің кешігуі және олардың себептері туралы ақпаратты 

ұсынуға арналған. 

2016 жылғы Skytrax компаниясының мәліметтеріне сәйкес «Халықаралық 

Алматы әуежайы» АҚ Ресей және ТМД бойынша аймақтық әуежайлардың үздік 

10 тобына кірді. 

2017 жылы 18 шілдеде Халықаралық Алматы әуежайында тіркелген жүкті 

бақылауға арналған BRS (Bag Reconciliation System) жүйесі енгізілді. Жүйе әуе 

кемесінің бортына жүкті тиеуді және түсіруді қадағалайды. 

2018 жылы 19 наурызда Халықаралық Алматы әуежайы ИСО 

стандарттарының талабына сәйкестік бойынша сертификаттық аудиттен өтті. 

Аудиттті Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігінің 

аккредитация қызметі жүргізді. 

Алматы әуежайы Қазақстандағы ең ірі әуежай болып есептеледі. 

Күнделікті 30 дан 50-ге дейін Халықаралық рейстерге қызмет көрсетеді және әуе 

көлігінің қауіпсіздігіне толықтай жауап береді. Ұшудың қарқындылығы 

сағатына 12-15, күніне 140 ұшу және түсіру жұмыстарын құрайды. Сонымен 

қатар, Алматы әуежайы күніне 15-ке дейін ішкі рейстерге қызмет көрсетеді.  
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ХАӘ аэровокзалдық кешені 1.2-суретке сәйкес мыналарды қамтиды: 

- ұшу залы; 

- транзиттік зал;  

- шекаралық бақылаудың 8 пункті бар паспорттық бақылау аймағы; 

- кедендік бақылау аймағы; 

- анықтама бюросы, халықаралық телефон-автомат, бар орналасқан күтіп 

алушыларға арналған зал; 

- екі таспалы тасымалдағышпен, 180 жеке багаж арбаларымен (тегін 

беріледі) жабдықталған, талап етілмеген багаж бөлмесі, кедендік 

декларацияларды, көші-қон карточкаларын толтыруға арналған тіректері бар 

багажды беру аймағы; 

- VIP ұшып кету павильоны; 

- VIP ұшып келу павильоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-сурет – Алматы әуежайының сызбасы [6] 

 

Жолаушылар терминалында тіршілікті қамтамасыз ету мен бақылаудың 

қазіргі заманғы жүйелері, ғимаратты басқару жүйесі, орындалатын авиарейстер 

туралы ақпараттық жүйе, ішкі және сыртқы бейнебақылау жүйесі, 

жолаушыларға хабарлау жүйесі, багажды іздеу жүйесі және т.б. орнатылған. 

Халықаралық Алматы Әуежайы әуе кемелеріне қызмет көрсету бойынша 

мына қосымша қызмет түрлерін ұсынады: 
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- әуе кемесін күтіп алу мен шығарып салу; 

- әуе кемесін энергиямен жабдықтау және әуе ұшыру жүйелерін 

қамтамасыз ету; 

- әуе кемелерін сүйреу; 

- әуе кемесінің салонының ішін тазалау мен  әуе кемесі сыртын жуу; 

- әуе кемесінің кәріз және су жүйлері бойынша қызмет көрсету; 

- әуе кемесінің гидравликалық және газ жүйелерін қайта толтыру; 

- әуе кемесінің кабинасы мен салонын жылыту; 

- әуе кемесінің жоғарғы бөлігін аяз, қар, мұз болған жағдайда жылу 

машиналары мен мұздануға қарсы сұйықтықтар көмегімен жуу.  

 

 

1.2 Алматы әуежайының жүк тасымалдау қызметі бөлімінің 

қызметтері мен міндеттері 

 

 

Халықаралық Алматы әуежайы хаб статусына ие. Бұл халықаралық көлік - 

дистрибьютерлік торап Азия-Еуропа-Азия бағытындағы негізгі жүк ағымдарын 

тартуға бағытталған. Алдағы уақытта Халықаралық Алматы әуежайы 60 

миллионға жуық адамы бар Орта Азия өңіріндегі жүк тасымалы нарығы үшін 

жүк хабының барлық артықшылығын дамытуға мүмкіндігі зор.  

2000 жылы Алматы халықаралық әуежайының жүк тасымалы бойынша 

бірінші әріптесі Boeing 747 ұшақтарында аптасына екі рейс жасаған EL-AL әуе 

компаниясы болды. Біртіндеп, әуежайдың геосаяси орналасуының 

перспективасын және оның өсіп келе жатқан техникалық деңгейін бағалай 

отырып, EL-AL әуе компаниясы рейстер санын арттырды. 

2003 жылдың басында жолаушылар тасымалынан кейін Алматы 

әуежайына белгілі KLM әуе компаниясының жүк тасымалдау бөлімшесі 

аптасына 6 рет тұрақты түрде ұшуын бастады. 

2003 жылдың соңында аптасына 4 рет тұрақты ұшу рейстері бар танымал 

FedEx әуе компаниясы Алматы халықаралық әуежайының әріптесі болды. 2005 

жылдың 1 наурызынан бастап FedEx өзінің әуе кемелерінің ұшу жиілігін айына 

50 рейске дейін ұлғайтты және Гонконг - Алматы - Париж және Шанхай - 

Алматы - Франкфурт бағыттары бойынша рейстерді орындай бастады. 

2004 жылы Алматы халықаралық әуежайына Lufthansa Cargo және Asiana 

Airlines авиакомпаниялары келді. Осы кезеңде Волга-Днепр және Антонов 

секілді ірі жүк тасымалдаушылар атақты Ан-124 "Руслан" және Ан-225 "Мрия" 

маркалы әлемдегі ең үлкен ұшақтармен рейстер жасай бастады. 

2005 жылы американдық Polar Air Cargo Авиакомпаниясы Atlas-пен, Ocean 

Airlines, Cargolux, China Easter Airlines-пен бірге ұшуларды бастады. 

2007 жылы Халықаралық Алматы әуежайының құрамындағы Жүк 

тасымалдау қызметі ISO 9001-2000 халықаралық сапа сертификатын алды. 

Қазіргі таңда жүк тасымалдау қызметі бөлімінде халықаралық тренингтерден 
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өткен және қауіпті жүк пен паллетайзингтерді рәсімдеуге арналған 

сертификаттары бар қызметкелер жұмыс жасайды. 

2015 жылы Алматы әуежайы IT-технологияларға негізделе отырып, 

стандарттарға толық сәйкес келу және жүк айналымын өңдеу бойынша жұмысты 

жетілдіру үшін ТМД-да алғашқы болып әлемдік жүк айналымы жүйесіне 

қосылуға мүмкіндік беретін E-freight жүйесі енгізді. Бұл жүйе жүк тасымалдау 

мен кедендік басқару қызметтеріне, әуе компаниялар мен экспедиторларға бір 

мезгілде пайдалануға қол жетімді. Естеріңізге сала кетейік, "е-Фрейт" (e-Freight) 

халықаралық стандартын енгізу әуе жүк құжаттарын қағаздан электрондық 

форматқа көшірудің бірінші кезеңі болып табылады. Ол «Бес институционалдық 

реформаны жүзеге асыру жөніндегі Ұлт жоспары – 100 нақты қадамның» 67-

қадамы шеңберінде орындалды. 

2015 жылдың қараша айында Қазақстан Республикасындағы халықаралық 

әуе көлігі қауымдастығының өкілдігі Қазақстан Республикасында электронды 

әуе жүкқұжатын (electronic Air Waybill) алғашқы сәтті жөнелтуді жариялады. 

Жүк тасымалдау саласында Алматы әуежайы мақсаты – ірі шетелдік 

әуежайларға балама нұсқа болуға мүмкіндік беретін жүктерді сақтаудың, 

өңдеудің және тасымалдаудың жүйесін құру. 

Қысқа мерзімді мақсаты – динамикалық түрде өзгеріп отыратын 

әлеуметтік, саяси және экономикалық ортада қазіргі таңда жетіп отырған негізгі 

өндірістік көрсеткіштерінің құлдырауын болдырмау. 

Ұзақ мерзімді мақсаты – Орталық Азиядағы жолаушылар мен жүктерді 

тасымалдауда негізгі транзиттік хабқа айналу және 2020 жылға дейін қызмет 

көрсетілетін жолаушылар санын жылына 10 млн. жолаушыға, ал жүк ағынын 150 

мың тоннаға дейін жеткізу. 

Халықаралық Алматы әуежайының қолданыстағы жүк терминалының 

жалпы ауданы 1.3-суретке сәйкес 30000 м2 құрайды. Ол жүк түріне (экспорт, 

импорт и транзит) байланысты өз ішінде арнайы зоналарға бөлінген. Терминалда 

қауіпті жүктерді сақтауға арналған орындар, ірі габаритті жүктерге арналған 

жабық бөлмелер, халықаралық талаптарға сәйкес келетін техникалық және 

өндірістік параметрлер, бағалы жүктерді сақтауға арналған сейфтер, 

тозаңытқыш камералар бар. Жүкті тиеп-түсіру жұмыстарына арналған 

техниканың барлық түрімен жабдықталған қоймалар халықаралық талаптарға 

сай. 

Жүк тасымалдау қызметі мынадай қызметтерді ұйымдастырады және 

жүзеге асырады: 

- почта мен жүкке қызмет көрсетуді қамтамасыз ету (оның ішінде қауіпті 

келесі сыныптар мен санаттар: 1.4; 2.1; 2.2; 3; 4.1; 5.1; 6; 8 және 9); 

- жүкті және (немесе) поштаны жүк жөнелтушілерден қабылдау; 

- жүкті уақытша сақтау (қауіпті жүктерден басқа), оны кейіннен әуе көлігі 

арқылы тасымалдау үшін жинақтау; 

- жүкті және почтаны әуе көлігі арқылы тасымалдауға тасымалдау 

құжаттамасын ресімдеу, орталықтандыру кестесін есептеуді жүргізу; 

- әуе кемесінің тұрақ орнына жүк пен почтаны жеткізу; 
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- жүк пен почтаны тиеу, оларды әуе кемесінің бортына орналастыру; 

- әуе кемесінен жүк пен почтаны түсіру, жүк кешені аумағына жүк пен 

почтаны жеткізу; 

- жүк пен почтаның  әуе тасымалдарын ақпараттық қамтамасыз ету; 

- жүкті және почтаны жүк алушыларға беру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3-сурет – Алматы әуежайының жүк терминалы 

 

Халықаралық Алматы әуежайының жүк тасымалдау қызметі 1.4-суретке 

сәйкес қойма мен ақпараттық бөлімнен тұрады. Қойма 365 күн бойы 24 сағат 

жұмыс жасайды. Ауысым саны – 4. Бір ауысымның ұзақтығы – 12 сағат. Бір 

ауысымда 20 жүк тиеуші, 12 жүк қабылдап-тапсырушы, 10 жүк тиеуші автокөлік 

жүргізушісі, 1 ауысым басшысы, 1 диспетчер, 4 карго менеджер, 3 жүкті есепке 

алу бойынша техник, 2 экспорт бойынша оператор жұмыс атқарады.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4-сурет – Жүк терминалы қоймасы 

 

Жүк тасымалдау қызметінің қоймасы 4 блоктан тұрады. Оның бірінші, 

екінші, үшінші блогы – импорт, төртінші блогы – экспорт. 

Импорт блогында мемлекет іші және шетелдерден келетін жүктер 

сақталады. Келген жүктерді қабылдау, сақтау және жөнелту үшін мынадай 

операциялар реті орындалады: 
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- әуе кемесі келіп қонғаннан соң диспетчер рейстың қону уақытын 

тіркейді. Мысалы: №1 Рейс, ТК-350, келу уақыты-12.35 VTS бойынша, келген 

жүк-3тонна. 

- диспетчер рация арқылы хэндлинг жүк тиеушіні шақырып, оған жүкті 

әуе кемесінен түсіруге тапсырма береді. 

- хэндлинг жүк тиеуші АПК-10 маркалы автокөлік жүргізушісімен бірге 

жүкті түсіруге барады. 

- жүкті түсіру тұрағына жеткен соң жүк тиеуші шекарашылардан әуе 

кемесіне өтуге рұқсат алады. Өкілден құжаттарды алып(AWB), жүкті түсіреді. 

Егер жүкте ақау болса, әуе компаниясының өкілі карго манифестке белгі қойып, 

AWB номерін жазады және ақауды нақтылап көрсетеді. 

- жүкті қоймаға жеткізеді. Кедендік қызмет қызметкерлері өкілден жүк 

құжаттарын тексеруге алып кетеді. Жүкті қабылдап тапсырушы жүк салмағын 

өлшеп, орын-орынына орналастырады. 

- карго манифестке қажетті белгілер жасалынып, бір данасын жүк 

тиеушіге береді. Жүк тиеуші карго манифестті ақысын төлеуге тапсырады. 

Экспорт блогында мемлекет ішіне және шетелдерге жөнелтілетін жүктер 

сақталады. Жөнелтілетін жүктерді қабылдау, сақтау және жөнелту үшін мынадай 

операциялар реті орындалады: 

- жүкті қоймаға өткізбестен бұрын клиент диспетчерден (экспорт 

жөніндегі техник немесе логистикалық компания) жөнелтушінің жүкқұжатын 

алады. 

- жүкті төртінші блокқа жеткізіп, қабылдап тапсырушыға өткізеді. Ол жүк 

салмағын, алатын орын санын, қаптаманың бүтіндігін тексереді. Егер жүк қауіпті 

немесе температуралық режимді талап ететін болса, маркировкалары мен 

белгілерін қояды. 

- тексеру. Жүк тиеуші жүкті тексеру құралынан (Raspiscan) өткізеді және 

тексеру агентертері жүкті тексереді. Жүк жөнелтуге сәйкес келсе, рұқсат беру 

қолын қояды. 

- жүк қоймаға қабылданып, кейіннен әуе кемесіне жөнелтіледі. 

Терминал барлық қажетті тиеу-түсіру техникасымен қамтамасыз етілген:  

- мамандандырылған автокөліктер "АПК-10»;  

- "АТ-6" автокөлігі,  

- жүк көтергіштігі 3,5 тонна "STILL" неміс өндірісінің дизельді 

автотиегіштері (1.5-сурет);  

- жүк көтергіштігі 6 тонна "Linde" дизельді автотиегіштер;  

- жүк көтергіштігі 3 тонна "Балкан Кара" дизельді автотиегіштер;  

- жүк көтергіштігі 11 тонна "ROFAN" әуеайлақтық тартқыштар;  

- жүк көтергіштігі 3 тонна платформалы таразы;  

- жүк көтергіштігі 15 тонна машиналық таразылар; 

- Mulag таспалы транспортері (1.6-сурет); 

- Паллетті және контейнерлік жүк тиегіш (1.7-сурет). 
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1.5-сурет – «STILL» дизельді 

автотиегіші 

1.6-сурет – Mulag таспалы 

транспортері [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7-сурет – Паллет және контейнерлік жүк тиегіш [14] 

Жүк терминалының барлық аумағында компьютерлік бейнебақылау 

жүйесі жұмыс істейді, бақылау-өткізу пункттерін авиациялық қауіпсіздік 

қызметінің қызметкерлері күзетеді. 

Клиенттер үшін тартымдылық мынадай факторлармен қамтамасыз етіледі: 

жеткізу жеңілдігі (алыс-магистральды ауыр жүк әуе лайнерлерінің әлемнің түрлі 

әуежайларына тұрақты рейстері теміржол және автомобиль жолдарының 

дамыған желісімен үйлескен). 

«Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ Жүк тасымалдау қызметі қыркүйек 

айында 2018 жылға рекордты көлем – бес мың тоннадан аса жүкті қабылдап 

өңдеді. «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ның жүк тасымалдау қызметі мына 

әуе компанияларымен серіктестікте: 

- Түрік әуе желілері    

- Эйр Астана    

- Silk Way West    

- Cargolux    

- Гонконг Эйрлайнз    

- Lufthansa cargo 

- Lufthansa German Airlines   
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- Аэрофлот    

- Asiana Airlines   

- Этихед Эйрвейз      

- "Международные Авиалинии Украины" АҚ  

- Flydubai   

- SCAT    

- Air Arabia   

- Узбекистон Хаво Йуллари    

- Пегасус Эйрлайнз    

- Хайнан Эйрлайнз    

- Сибирь   

- Қытай әуе желілері   

- Bek Air    

- МНГ Эйрлайнз Карго    

- ФГУП "ГТК "Россия"    

- "Белавиа" АҚ   

- Uni-Top Airlines    

- "Атлант СВ" АҚ    

- Туркменховаеллары    

- Словакия    

- "Авиастар-ТУ" АҚ    

- "СОМОН-ЭЙР" АҚ    

- Кам Эйр    

- Махан әуе желілері    

- "Таврия" АҚ    

- "Волга-Днепр" АҚ    

- "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ" АҚ   

Алматы әуежайы жүк тасымалы саласында Қазақстан бойынша 70% - ға ие 

бола отырып, көшбасшы орынға ие. Дегенмен, бір уақытта карго-компаниялар 

Алматы әуежайынан кете бастаса да, енді Алматы әуежайы іс жүзінде барлық 

"өздерінің" жүк тасымалдаушыларын қайтару үшін жұмыс жасауда. Мысалы, 

әуежай стратегиялық маңызды жүк тасымалдаушыларға ерекше шарттар мен 

арнайы баға орнатады. Бұл модель Алматы әуежайында ұзақ уақыт бойы 

қолданылады және өзінің тиімділігін дәлелдеді. 
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2 «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ын Орталық Азиядағы 

халықаралық хаб ретінде дамыту 

 

2.1 Әуежайды халықаралық хаб ретінде дамыту негіздері 

 

2.1.1 Әуежайды халықаралық хаб ретінде құру мен дамыту: 

алғышарттары мен қағидалары 

 

 

Хаб – бұл әуе компаниясы немесе авиакомпаниялар альянсы 

жолаушыларды ауыстыру пункті ретінде пайдаланатын және түйіспелі 

рейстердің жоғары пайызы бар тораптық әуежай. Тораптық әуежай 

маршруттардың жұлдыз тәрізді (веерлік) желісінің элементі болып табылады, 

онда жолаушылар тікелей авиарейстермен байланысы жоқ әуежайлар арасында 

саяхаттап, бір рейстен екінші рейске ауысып, межелі пунктке жете алады. Хаб 

жолаушылар тасымалдарында да, жүк тасымалдарында да пайдаланылады. 

ІАТА ұсынымы бойынша хаб арқылы трансферлік тасымалдар көлемі 

кемінде 12% болуы тиіс. Хаб әуежайлар арасында тасымалдарды магистральдық 

тасымалдаушылар (үлкен қашықтықтағы және үлкен сыйымдылығы бар 

ұшақтарда) жүзеге асырады. Ішкі және жергілікті тасымалдаушылар шағын 

қалалардан осы орталықтарға жолаушылар және жүктерді тасымалдауға 

мамандандырылған. Әлемдегі жетекші авиакомпанияларды ірі альянстарға 

топтастыру жолаушылар мен жүк тасымалының сапасын оңтайландыруға 

мүмкіндік береді.  

Көптеген әуежайлар хаб болу - олардың стратегиясы мен мақсаты деп 

мәлімдейді. Жергілікті билік органдарының, муниципалитеттердің және 

әуежайлардың иелерінің көптеген артықшылықтары бар әуежай-хабқа ие болу 

ниеті түсінікті. 

Мемлекет үшін хаб пайдалы, себебі: 

- жалпы ішкі өнімді (ЖІӨ) арттыруға, жаңа жұмыс орындарын құруға, 

өңірге тікелей шетелдік инвестицияларды тартуға мүмкіндік береді; 

- шағын муниципалитеттердің алыс және ғаламдық нарықтармен 

байланысын қамтамасыз етеді; 

- жергілікті нарық қажеттіліктеріне байланысты қызметтерді ұсынуға 

мүмкіндік береді (мысалы, аймақ тұрғындары үшін тартымды межелі пункттерге 

қызмет көрсету) 

- Жолаушылар хабтың арқасында келесі мүмкіндіктерге қол жеткізе 

алады: 

- тікелей рейстер көп; 

- сол күні кері рейспен оралудың көп мүмкіндіктері; 

- тағайындау пункттерінің үлкен таңдауы. 

- Хаб әуе компанияларға мынадай артықшылықтар береді:  

- ұшу жиілігін арттыру; 
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- жолаушының өз маршрут желісінде сақталуы салдарынан нарықтық 

тәуекелдердің төмендеуі; 

- төмен құны бар ұшу желісін кеңейту. 

Соңында, әуежайлар хаб бола отырып, келесі мүмкіндіктерге ие болады: 

- жолаушылар және жүк ағынын ұлғайту; 

- табыстарды арттыруы; 

- әуе компанияларға қатысты нарықтағы позицияны күшейту. 

Осылайша, хаб барлық негізгі мүдделі тараптар үшін бірдей тиімді. 

Алайда, ол кейбір кемшіліктерінен айырылмаған — олардың қатарында, 

мысалы, жоғары әуежайлық тарифтер мен билеттердің жоғары бағасы. 

Бұдан басқа, ескермеуге болмайтын екі ерекше аспектілер бар: біріншіден, 

хаб белгілі бір ауқымда ғана табысты және тиімді (өте аз шығын тым жоғары, ал 

тым үлкен инфрақұрылымдық шектеулер мен өткізу қабілеті бойынша 

шектеулер ұсынылатын қызметтердің сапасын төмендетеді); екіншіден, әрбір 

әуежай хаб бола алмайды, бұл үшін ерекше алғышарттар болуы тиіс. 

Хабты анықтау мәселесі аймақтық және ұлттық көліктік стратегияны 

қалыптастыру үшін өте маңызды, себебі хабтар әуе тасымалы желісінің негізін 

құрайды және әуе компанияларға операциялық шығындарды азайтуға мүмкіндік 

береді, сондай-ақ транзиттік жолаушылардың (тікелей транзиттік, трансферлік) 

шоғырлану орны болып табылады.  

Зерттеулердің басым бөлігі әуежайды қызмет көрсету алаңы ретінде 

пайдаланатын авиакомпаниялар санына сүйене отырып, хабты анықтауға 

арналған. Бұл жағдайда желідегі тораптық әуежайлардың оңтайлы санын есептеу 

энтропия, вариация коэффициенті, Джини индексі сияқты шоғырлануды 

өлшеудің стандартты экономикалық өлшеу бірліктеріне негізделеді. 

Сонымен қатар, АҚШ Федералдық авиациялық агенттігі (ФАА) әуежайлар 

желісіндегі хабтар санын есептеу және сәйкестендіру үшін қарапайым әдістерді 

қолданады. Бұл әдіс қазіргі заманғы зерттеулерде кеңінен қолданылады – 

әуежайлар тасымалданған жолаушылардың жалпы санының үлесіне сәйкес 

жіктеледі, ол мынадай түрде есептеледі: "шағын хабтар" (0,05–0,25%), "орта 

хабтар" (0,25–1%), "ірі хабтар" (1% - дан астам). 

Авиациялық бизнестегі хаб "ішінде екі пункт өзара тікелей емес, хаб деп 

аталатын орталық нүкте арқылы байланысқан арнайы әзірленген маршруттар 

желісі" ретінде айқындалады. 

Әуежай-хаб — бұл аралық аялдама жасау үшін және әуе кемесін (ӘК) сол 

авиакомпанияға немесе авиакомпаниялар альянсына ауыстыра отырып, өзінің 

ұшуын соңғы межелі пунктке жалғастыру үшін жолаушылардың кейбір бөлігі 

жіберілетін межелі пункт, себебі олардың ұшуының бастапқы пункті нысаналы 

нүктемен тікелей рейспен байланысты емес. Хабтар тек "пункттен пунктке" 

тасымалдауды қамтамасыз ететін әуежайлармен салыстырғанда ең жақсы сервис 

деңгейін, межелі пункттердің көбірек таңдауын және рейстерді орындаудың 

үлкен жиілігін ұсынады. 

"Хаб" терминін анықтаудың қазіргі тәсілдерін хабтардың жіктеу белгілерін 

ескере отырып біріктіруге болады (2.1-кесте) 
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2.1-кесте – Хабтарды анықтау тәсілдерінің жіктелуі 
Белгісі Хаб түрлері Сипаттамасы Мысал 

(әуежай/базалық 

тасымалдаушы) 

Маршрут-

тық 

сызбасы 

Хиндерланд (ел 

ішіндегі 

тораптық 

әуежай) 

Алыс магистральды 

рейстерді жақын 

магистральды рейстермен 

түйісуді қамтамасыз етеді 

Чикаго («Американ 

Эйрлайнз»), Даллас 

(«Американ 

Эйрлайнз») 

«Құм сағаты» 

жүйесі 

Бір өңірден екіншісіне ұшу 

кезінде рейстердің бір 

бағытта түйісуін қамтамасыз 

етеді 

(солтүстіктен оңтүстікке, 

батыстан шығысқа) 

Вена («Австриан 

Эйрлайнз»), 

Хельсинки («Финн 

Эйр»), Мадрид 

(«Иберия») 

Интеграциялан-

ған хаб 

Әуе және басқа да көлік 

түрлері арасындағы түйісуді 

қамтамасыз етеді (мысалы 

темір жол) 

Лондон-Хитроу 

(Бритиш Эйрвэйз») 

Жергілікті 

нарықтағы 

позициясы 

Күшті Жолаушылардың 

салыстырмалы түрде көп 

саны 

Лондон-Хитроу 

(«Бритиш Эйрвэйз») 

Әлсіз  Жолаушылардың 

салыстырмалы түрде аз саны 

Амстердам 

(«КЛМ»), Рейкъявик 

(«Айслэнд Эйр»)  

Әуе 

тасымал-

даушысы 

үшін 

маңызды-

лығы 

Бірінші дәрежелі Әуе тасымалдаушысы  үшін 

аса маңызды, 

трансконтинентальдық 

түйістерді қамтамасыз етеді 

Чикаго («Американ 

Эйрлайнз»), Даллас 

(«Американ 

Эйрлайнз»), 

Мюнхен 

(«Люфтганза») 

Екінші дәрежелі Әуе тасымалдаушысы үшін 

екінші дәрежелі маңызы бар, 

трансконтинентальдық 

түйісулерді қамтамасыз етеді 

Франкфурт 

(«Люфтганза»), 

Лондон-Хитроу 

(«Бритиш Эйрвейз»)  

 Дереккөз: Й. Франк, Ю.О. Рубанов, «Создание и развитие аэропорта-хаба: 

предпосылки и принципы», Транспорт Российской Федерации, № 2 (39), 2012. 

 

Хаб-әуежайды құру үшін жоғарыда аталған алғышарттарға келетін болсақ, 

біздің ойымызша, оларға мынадай факторлар жатады (маңыздылығы дәрежесіне 

қарай аталған): 

- тұрақты қаржылық жағдайы бар күшті базалық әуе компания; 

- шығыс әуе тасымалдарын қамтамасыз ететін үлкен қамту аймағы; 

- орталық географиялық орналасуы; 

- кіріс және шығыс туризмнің потенциалы; 

- әуе айлақ аймағының (ұшу-қону жолағының (ҰҚЖ), рульдеу 

жолдарының, ӘК тұрақ орындарының, терминалдық кешеннің) және вокзал 

маңы аумағының (автомобиль тұрақтарының және т. б.) жеткілікті өткізу 

қабілеті; 
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- отынның тартымды бағасы; 

- әуежайға кіреберістің ыңғайлы жолдары; 

- стерильді аймақтағы қоғамдық тамақтану кәсіпорындары мен дүкендері 

(ассортименті, сапасы, бағасы және т.б.). 

Әуежайды хаб ретінде дамытуды қалайтын кез келген адам әуежайдың 

аталған талаптарды қаншалықты қанағаттандыратынын талдауға тиіс. Әуежай 

хаб ретінде емес, соңғы межелі әуежай немесе "пункттен пунктке" тасымалдар 

орындайтын әуежай болу үшін тамаша позицияға ие болу мүмкін. Осыны түсіну 

көптеген түсініспеушіліктер мен инвестицияларды жоғалтуды болдырмауға 

көмектеседі. 

Кейбір шенеуніктердің пікіріне қарамастан, әуежай хабын құру әуе 

тасымалының көлемі өздігінен өсетінін білдірмейді. Инвесторлар салынған 

инфрақұрылым әуе тасымалдарының өсуін ынталандыратын болады деп ойлаған 

көптеген жағдайлар белгілі, бірақ олардың күтулері ақталмаған. Осындай 

мысалдардың бірі - Сент-Луис әуежайы (St. Louis Downtown Airport), Миссури 

штаты, АҚШ, Чикагодан шамамен 4 сағаттық жерде орналасқан. Бұл әуежайда 

алыс -магистральды ұшақтарды қабылдауға қабілетті екі ұшу-қону жолағы бар, 

бірақ АҚШ-тың ірі әуе тасымалдаушыларының ешқайсысы да бұл ұшу-қону 

жолағын пайдаланбайды. 

Бұдан басқа, хабтардың бірнеше түрлі жіктемелері бар (2.2-кесте). 

 

2.2-кесте – Хаб әуежайларының жіктелуі 
Әуежайлар типі Негізгі сипаттамасы Әуе компаниялармен байланыс 

Халықаралық 

хабтар 

- трансферлік тасымалдардың 

жоғары үлесі; 

- үлкен қамту аймағы; 

- 40 млн. астам жолаушы 

- ірі халықаралық авиакомпанияның 

негізгі хабы; 

- альянстағы көшбасшының рөлі 

Халықаралық 

әуежайлар 

- трансферлік тасымалдар 

үлесі төменірек; 

- үлкен қамту аймағы; 

- 20 млн. астам жолаушы 

- алыс магистральды әуе 

компаниялар үшін базалық әуежай 

және ірі әуе компаниялар үшін 

екінші дәрежелі; 

- одақтағы бағынышты  ойыншы 

Қосалқы хабтар 

мен әуежайлар 

- трансферлік  тасымалдардың 

төмен үлесі; 

- 10 млн. астам жолаушы 

-аймақтық авиакомпанияның бас 

хабы немесе 

ірі әуе компаниялар үшін екінші 

дәрежелі; 

-альянстағы бағынышты рөлі 

Аймақтық 

әуежайлар 

- трансферлік тасымалдар жоқ; 

- шағын қамту аймағы 

-аймақтық авиакомпаниялар, 

low-cost-тасымалдаушылар 

 Дереккөз: Й. Франк, Ю.О. Рубанов, «Создание и развитие аэропорта-

хаба: предпосылки и принципы», Транспорт Российской Федерации, № 2 (39), 

2012. 

 

Хаб-әуежайлардың потенциалын бағалау үшін бірқатар өлшемдер бар, 

соның ішінде, ең маңызды индикаторлар мыналар: 

- трансферлік жолаушылар пайызы; 
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- байланысатын межелі пункттердің саны; 

- орналасқан әуе кемелерінің саны; 

- базалық әуе компаниямен тасымалданған жолаушылар үлесі. 

- Хаб әуежайын дамытудың үш негізгі жолы бар: 

- белгілі бір уақыт ішінде әуежайды жабу аймағының өсуінен туындаған 

динамикалық даму; 

- әуе компаниясы арқылы дамыту, тасымалдаушы алаңдарды кеңейту 

үшін жеткілікті және шығындардың негізделген құрылымы бар сәтті 

географиялық жағдайы бар әуежай базасында өзінің хабын құруды шешкен кезде 

(мысалы, аэропорт Шарлотт (Charlotte Airport) АҚШ, US Airways әуе 

тасымалдаушысымен жасалған); 

- жасанды даму, инвесторлар әуежай мен  әуе компанияны дамытуға бір 

мезгілде елеулі қаражат салуды шешкен кезде (мысалы, Дубай БАӘ). 

Ірі хабтардың көпшілігі ұлттық тасымалдаушылар болып табылатын 

тасымалдаушылар арқылы дамыған. Мысалы, Франкфурт және Мюнхен 

әуежайларын Lufthansa әуе компаниясы дамытты, Цюрих — SWISS, Лондон-

Хитроу — British Airways, Амстердам — KLM Royal Dutch Airlines, Токумен — 

COPA, Шереметьево — «Аэрофлот — Российские авиалинии» және т.б. 

Әуежай ұлттық тасымалдаушысыз хаб бола ала ма? Бұл өте қиын және 

айтарлықтай екіталай. Мұндай дамудың нақты мысалдарын біз таппадық. Негізгі 

себеп авиабилеттерді сатуға байланысты, оны әуежайда ұйымдастыру мүмкін 

емес. 

Осылайша, әуежай хабын қалыптастырудың алғышарты тұрақты 

қаржылық жағдайы бар күшті үй тасымалдаушысы болып табылады. Сонымен 

қатар, әуежай әуе компаниясын бірнеше әуе кемелерін негіздейтін хаб 

стратегиясын іске асыра бастауы мүмкін. 

Әуежай мен әуе компанияның даму стратегияларын келістіре отырып, 

кейбір межелі пункттерге түйісу рейстерін бірлесіп әзірлеуге болады — және 

әуежай қазірдің өзінде хабқа айналу жолына шығады. Алайда, әрбір әуежай 

осындай тәсілмен дами алмайтынын тағы бір рет атап өту керек. 

Осылайша, әуежай жалғыз өзі хабты құра алмайды, бірақ ол тиісті 

тасымалдаушыларды бірыңғай хаб стратегиясын әзірлеуге және іске асыруға 

жәрдемдесуге шақыратын хаб стратегиясын жасай алады. 

Хаб-әуежайлар бірнеше нарықтық сегменттерді біріктіре алады, олардың 

әрқайсысының өзінің түйісу потенциалы бар. Мысалы, халықаралық хаб 

түйіскен жолаушыларға келесі сегменттердің трансферін ұсына алады: 

- халықаралық рейстерден халықаралық рейстерге; 

- халықаралық рейстерден ішкі рейстерге; 

- халықаралық рейстерден рейстерге 

- соңғы межелі пункттерге; 

- ішкі рейстерден ішкі рейстерге; 

- ішкі рейстерден соңғы межелі пункттерге рейстерге. 

Бұны түсіну маркетингтік қызмет үшін үлкен маңызға ие, себебі  әр түрлі 

соңғы межелі пункттері бар көптеген авиакомпаниялармен байланысуға 
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мүмкіндік береді. Егер барлық авиакомпаниялар бірдей маршруттар бойынша 

ұшқысы келсе, онда ол хаб емес, авиабилеттердің бағасы төмендетілген лық 

толы маршрут шығады. 

Хабты дамыту үшін 2.1-суретке сәйкес екі сызбалық модельдерді ұсынуға 

болады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1-сурет – Аймақтық хабтардың сызбасы: а-«құм сағаты» сызбасы; б-

қамту аймақтары [7] 

 

 

2.1.2 Алматы әуежайын Орталық Азиядағы халықаралық хаб ретінде 

қарастырудың артықшылықтары 

 

"ҚР 2020 жылға дейінгі Көлік стратегиясына" сәйкес Қазақстанда тұрақты 

экономикалық өсуді қамтамасыз ету үшін еліміздің барлық қалаларын ғана емес, 

сондай-ақ әлемнің ірі қалаларын өзара байланыстыруға мүмкіндік беретін 

заманауи қуатты көлік хабтарын құру белгіленді. Осындай хабтардың бірі 

Алматы халықаралық әуежайы болуы тиіс. 

Соңғы уақытта тақырыптық конференцияларда хаб-әуежайлар туралы, 

атап айтқанда, олардың Қазақстандағы даму перспективалары мен Алматы 

әуежайының одан әрі дамуы тақырыбында көптеген пікірталастар жүргізіліп 

келеді, өйткені біздің Республика бір орнында тұрмай, экономика мен халық 

саны өсіп келеді.  

Жақын болашақ туралы айтатын болсақ, алдағы уақытта Алматы 

әуежайын дамыту қажет, өйткені мұнда дамыған инфрақұрылым бар.  Бұл 

инфрақұрылым қандай болса да, ол жұмыс істейді және оны жетілдіру қажет. 

Қазіргі таңда Алматы әуежайы халықаралық хаб ретінде 

сертификатталған. Бүгінде ол барлық талаптарға, соның ішінде ұшу қауіпсіздігі 

бойынша да жауап береді. Стандарттарға сәйкестік халықаралық деңгейде 

тексеріледі. 
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Әуежайдың дамуына хаб деңгейіне дейін инвестиция салу шешімі алдында 

оның бірқатар параметрлері бойынша бағасы болуы тиіс:  

- географиялық орналасуы мен қамту аймағы; 

- тұрақты қаржылық жағдайы бар күшті базалық әуе компаниясының 

болуы;  

- жүк тасымалының жоғары потенциалы.  

Алматы әуежайы жоғарыда көрсетілген маңызды параметрлерге де сай 

келеді. Біз оны дәйекті ақпарат көздеріне сүйене отырып дәлелдедік. 

Географиялық орналасуы мен қамту аймағы 

Халықаралық Алматы әуежайының қазіргі заманғы халықаралық 

транзиттік хаб ретінде одан әрі дамуы – бұл еліміздің көлік потенциалын іске 

асырудың маңызды мәселесі. Бұл орайда 2.2-суретке сәйкес Қазақстанның 

Еуропа мен Азияның кіндігінде орналасып, екі құрлықтың алпауыт 

мемлекеттерін байланыстырып жатуы өз көмегін тигізеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2-сурет – Алматы әуежайының байланыстыра алатын әуе бағыттары 

[11] 

 

Алматы әуежайы Азияның дәл орталығында орналасуы Еуропа - Оңтүстік-

Шығыс Азия бағытындағы техникалық рейстер мен коммерциялық рейстер 

бойынша жүктерді тасымалдауда артықшылық береді. Бұдан бөлек, Алматы 

әуежайы ТМД-да ИКАО IIIB сәйкестік сертификатына ие жалғыз әуежай болып 

табылады. 

Осы орайда, Халықаралық нарықта Алматы әуежайының 5 негізгі 

бәсекелес әуежайын бөліп көрсетуге болады: 

- Гейдар Алиев атындағы әуежайы, Баку, Әзербайжан 

- «Толмачево» әуежайы, Новосибирск, Ресей 

- «Навои» әуежайы, Өзбекстан 
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- «Манас» әуежайы, Бішкек, Қырғызстан 

- «Емельяново» әуежайы, Красноярск, Ресей 

Алматы әуежайының 2.3-суретке сәйкес 2015 жылғы жүк айналымы 

нарығын және оның 5 бәсекелестерін талдау кезінде Баку әуежайының (41%) 

басқа әуежайлармен, оның ішінде Алматы әуежайына (24%) қарағанда 

басымдыққа ие екендігі байқалады. Нарық үлесі бойынша келесі Толмачево 

әуежайы 12% келеді, бұл сондай-ақ нарықтың елеулі үлесі болып табылады. 

Бұдан әрі шамамен бір деңгейде Навои, Манас және Емельяново, тиісінше 10%, 

7% және 6%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3-сурет – 2015 жылғы Алматы әуежайының жүк нарығындағы үлесінің 

диаграммасы 

 

Алматы әуежайының 2.4-суретке сәйкес 2018 жылғы жүк айналымы 

нарығын және оның 5 бәсекелестерін талдау кезінде Баку әуежайының (53%) 

басқа әуежайлармен, оның ішінде Алматы әуежайына (20%) қарағанда 

басымдыққа ие екендігі байқалады. Нарық үлесі бойынша келесі Толмачево 

әуежайы 13% келеді, бұл сондай-ақ нарықтың елеулі үлесі болып табылады. 

Бұдан әрі шамамен бір деңгейде Навои, Манас және Емельяново, тиісінше 3%, 

5% және 6%. 

Алматы; 24%

Баку; 41%

Манас; 7%

Навои; 10%

Толмачево; 
12%

Емельяново; 
6%
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2.4-сурет – 2018 жылғы Алматы әуежайының жүк нарығындағы үлесінің 

диаграммасы 

 

Бұл жағдай Алматы әуежайы үшін өте оңтайлы болжамға ие, бірақ ең 

бастысы ескерілмейді – үнемі тұрақты сипатқа ие емес нарықтың барлық 

қатысушыларының жүк айналымының уақытша динамикасы. 

2011 жылдан бастап әуежайлар нарығындағы өзгерістердің серпінін 

зерттей отырып, әрбір бәсекелес-әуежайдың жылдық жүк айналымының 

деректерімен операция жасай отырып, 2011 жылдан бастап Алматы әуежайында 

жүк айналымының төмендегені байқалады. 

Нәтижелердің нашарлауының себебі FedEx, DHL, Martin Air сияқты ірі жүк 

авиакомпанияларының нарықтан кетуі, сондай-ақ авиа ЖЖМ құны және 

бәсекелес әуежайлардың агрессивті саясаты болып табылады, бірақ қазіргі таңда 

Алматы әуежайы жүк айналымын ұлғайтуға және нарықтағы өз мәртебесін 

арттыру үшін жұмыс істеп жатыр. 

Жүк тасымалдау нарығы дәстүрлі түрде экономиканың ауытқуына жылдам 

жауап береді. Соңғы бірнеше жылда Қазақстан арқылы жүк тасымалының 

төмендеу үрдісі байқалды, тек 2017 жылдан бастап ішкі және халықаралық 

бағыттарда 2016 жылға қарағанда 22% - ға серпінді өсу байқалады. 

Әлемдік жетекші әуе тасымалдаушылары арасында Алматы халықаралық 

әуежайының танымалдығы тұрақты түрде өсіп келеді. Соңғы жылдары жаңа 

жолаушылар рейстері ашылды (Алматы-Киев, Алматы-Абу-Даби, Алматы-

Тбилиси). Осылайша, Алматы халықаралық әуежайы жолаушылар тасымалы 

бойынша хаб ретінде одан әрі дамыту үшін тамаша перспективаға ие. 

Тұрақты қаржылық жағдайы бар күшті базалық әуе компаниясының 

болуы 

Алматы әуежайында хаб құруға Air Astana әуе компаниясы мүдделі, себебі 

бұл әуежай ұлттық тасымалдаушы үшін базалық болып табылады. Қазақстан 

ішкі нарығы айтарлықтай шектеулі, өйткені ел халқының саны - небәрі 18 

млн.адам. Есесіне, Қазақстан шекарасынан 400 шақырым радиуста 60 миллион 

Алматы; 20%

Баку; 53%

Манас; 5%

Навои; 3%

Толмачево; 
13%

Емельяново; 
6%
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адам тұрады - бұл бұрынғы кеңестік республикалардың Әзірбайжан, 

Қырғызстан, Өзбекстан, Түркіменстан және Грузия, сондай-ақ Оңтүстік-Шығыс 

Ресей мен Батыс Қытай. Бұл ретте осы территорияның барлық аумағында 

батыстық тасымалдаушылар немесе батыстық типті тасымалдаушылар  қызмет 

көрсетпейді. «Эйр Астана» әуе компаниясы осы аймақты Алматы мен 

Астанадағы халықаралық рейстермен байланыстыратын хабтармен тиімді 

сәулелі маршруттық желісімен қамтуға қол жеткізді. Ұшу жиілігінің 

жеткіліксіздігіне және кейде рейстермен жақын шетел пункттеріне түйісудің 

ұзақ уақытына қарамастан, Air Astana Алматының Орта Азияның бас әуе хабына 

айналуына қол жеткізді. 

Қазіргі уақытта Air Astana Ресей қалаларынан Сеул, Пекин, Гонконг, 

Куала-Лумпур, Бангкок, Дели, Абу-Даби, Стамбул және Хошимин 

маршруттарын қоса алғанда, Азия бағыттары бойынша рейстермен ыңғайлы 

түйісулерді ұсынады. 

Әуе компания жаңа маршруттарды ашып қана қоймай, жолаушылар 

арасында танымал болған бұрын ашылған маршруттар бойынша жиілікті 

арттырады. 

Алматы әуежайын транзиттік хаб ретінде дамыту индустриялық-

инновациялық стратегия шеңберінде экономиканың дамуын ынталандыратын 

болады.  

Еліміздегі жолаушы тасымалы мен жүк тасымалының көп бөлігі Алматы 

әуежайы арқылы өтеді. 2018 жылы Алматы әуежайы барлығы 28 жолаушы, 7 жүк 

тасымалымен айналысатын мемлекеттік және шетелдік әуе компанияларымен 

серіктесік орнатқан. Олар күніне Алматы әуежайына 173 ұшып келу-ұшып кету 

рейстерін жасайды. 

2017 жылдың қыркүйегінен бастап «ATLAS AIR» жүк тасымалдау әуе 

компаниясы тұрақты емес негізде ұшуларды жүзеге асыра бастады. Сондай-ақ, 

2017 жылы төменде көрсетілген  әуе компаниялар бойынша жергілікті әуе 

желілерінде елеулі ұлғаю орын алды: 

- Silk Way Airlines – 44%-ға немесе 2 мың тоннаға; 

- Cargolux – 39%-ға немесе 1,6 мың тоннаға; 

- Turkish Airlines (жүк тасымалдауы) – 34%-ға немесе 1,2 мың тоннаға; 

- Hong Kong Airlines – 70%-ға немесе 2 мың тоннаға артты. 

Ал 2018 жылдың қорытындысы бойынша, 2.5-суретке сәйкес Алматы 

әуежайы арқылы жүк тасымалын жасаған әуе компанияларының үлестері: 

- Deutsche Lufthansa - 25%-ды; 

- AIR ASTANA - 17%-ды; 

- Hong Kong Airlines - 16%-ды; 

- Turkish Airlines - 14%-ды; 

- Polar Air Cargo - 14%-ды; 

- Басқа әуе компаниялары - 14%-ды құрады. 
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2.5-сурет – Алматы әуежайы арқылы жүк тасымалын жасайтын әуе 

компанияларының үлестерінің диаграммасы 

 

2018 жылдың қорытындысы бойынша, 2.6-суретке сәйкес Алматы 

әуежайы арқылы жолаушы тасымалын жасаған әуе компанияларының үлестері: 

- AIR ASTANA - 45%-ды; 

- SCAT - 14%-ды; 

- BEK AIR - 9%-ды; 

- QAZAQ AIR - 4%-ды; 

- Аэрофлот - 3%-ды; 

- Басқа әуе компаниялары - 25%-ды құрады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6-сурет – Алматы әуежайы арқылы жолаушы тасымалын жасайтын әуе 

компанияларының үлестерінің диаграммасы 

 

Polar Air 
Cargo; 14%

Басқалары; 14%

Turkish 
Airlines; 14%

Hong Kong 
Airlines; 16%

Deutsche 
Lufthansa AG; 

25%

AIR ASTANA; 
17%

Эйр Астана; 
45%

АО Бек Эйр; 
9%

Аэрофлот; 
3%

QAZAQ AIR; 
4%

SCAT; 14%

Басқалары; 
25%
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Ішкі нарықта рейстер санының өсуі есебінен "SCAT" және "Bek Air" 

компанияларында және коммерциялық жүктеменің өсуі есебінен "Эйр Астана" 

компанияларында жүк айналымының айтарлықтай өсуі байқалады. 

Жүк тасымалының жоғары потенциалы 

2018 жылы республика әуежайларымен 93,7 мың тонна жүк өңделді, бұл 

2017 жылға қарағанда 23% - ға артық. Өңделген жүк санының өсуі елдің барлық 

әуежайларында байқалады. 2018 жылы ең көп жүкті Алматы (66 мың.тонна), 

Астана (11,6 мың тонна), Қарағанды (5,5 мың тонна), Ақтау (3 мың тонна), 

Шымкент (2,4 мың тонна) өңдеді. 2017 жылға қарағанда ең үлкен өсім Қарағанды 

(208%), Петропавл (128%), Көкшетау (90%), Қызылорда (78%) және Орал (65%) 

әуежайлары көрсетті. Петропавл әуежайының көрсеткіштері 2 есеге артты – 7 

мыңнан 16 мың тоннаға дейін өңделген. Осы ақпаратқа сүйене отырып, 

Қазақстан қалалары әуежайларының хаб болу потенциалын АВС талдау арқылы 

анықтауымызға болады. Ол үшін Қазақстан қалалары әуежайларының 2017 

жылғы (2.3-кесте) және 2018 жылғы (2.4-кесте) жүк тасымалы көлемін 

пайдаланамыз. 

 

2.3-кесте – 2017 жылғы жүк тасымалы бойынша Қазақстан қалалары 

әуежайларының хаб болу потенциалының ABC талдауы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Әуежай аты 2017 Үлесі Өспелі үлесі АВС тобы 

Алматы 52928 69,68% 69,68% A 

Астана 9893 13,02% 82,71% B 

Ақтау 3732 4,91% 87,62% B 

Шымкент 3577 4,71% 92,33% B 

Атырау 1406 1,85% 94,18% B 

Қарағанды 1795 2,36% 96,55% C 

Ақтөбе 659 0,87% 97,41% C 

Өскемен 534 0,70% 98,12% C 

Ақжол 424 0,56% 98,67% C 

Павлодар 308 0,41% 99,08% C 

Қостанай 220 0,29% 99,37% C 

Қызылорда 85 0,11% 99,48% C 

Семей 70 0,09% 99,57% C 

Тараз 308 0,41% 99,98% C 

Көкшетау 9 0,01% 99,99% C 

Петропавл 7 0,01% 100,00% C 

Барлығы 75955   100,00% 
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2.4-кесте – 2018 жылғы жүк тасымалы бойынша Қазақстан қалалары 

әуежайларының хаб болу потенциалының ABC талдауы 

 

Қазақстан Республикасында 35 әуежай бар. Оның ішінде жоғарыда 

келтірілген 16 қалада халықаралық рейстерге қызмет көрсететін әуежайлар 

орналасқан. Қазақстан қалалары әуежайларының 2017 жылғы және 2018 жылғы 

жүк тасымалы көлемі бойынша АВС талдау жасай отырып, ең қызықты сұраққа 

тоқталамыз: Қазақстан қалалары әуежайларының ішінде қайсысы толыққанды 

халықаралық хаб потенциалы бола алады деген сұраққа тоқталамыз. Ол 

сұрақтың жауабын келесі 2017 жылы 2.7-суретке сәйкес және 2018 жылы 2.8-

суретке сәйкес өңделген жүктердің көлемі бойынша ҚР әуежайларының 

алғашқы 5-тігінің рейтингінен біле аламыз. 

Әуежай аты 2018 Үлесі Өспелі үлесі ABC тобы 

Алматы 65910 70,34% 70,34% A 

Астана 11570 12,35% 82,69% B 

Ақтау 3091 3,30% 85,98% B 

Шымкент 2420 2,58% 88,57% B 

Атырау 1770 1,89% 90,46% B 

Қарағанды 5524 5,90% 96,35% C 

Ақтөбе 808 0,86% 97,21% C 

Өскемен 611 0,65% 97,86% C 

Ақжол 699 0,75% 98,61% C 

Павлодар 377 0,40% 99,01% C 

Қостанай  295 0,31% 99,33% C 

Қызылорда 151 0,16% 99,49% C 

Семей 49 0,05% 99,54% C 

Тараз  397 0,42% 99,96% C 

Көкшетау 17 0,02% 99,98% C 

Петропавл 16 0,02% 100,00% C 

Барлығы 93705 100,00% 
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2.7-сурет – 2017 жылы өңделген жүктердің көлемі бойынша ҚР әуежайларының 

рейтингінің графигі 

 
2.8-сурет – 2018 жылы өңделген жүктердің көлемі бойынша ҚР әуежайларының 

рейтингінің графигі 

Жоғарыда келтіріліген ақпараттар мен оған жүргізілген талдаулардың 

нәтижесінде, Қазақстан қалалары әуежайларының ішінде жүк тасымалы 

бойынша толыққанды халықаралық хаб потенциалы бола алатын әуежай деп 

Алматы әуежайын айта аламыз. Алматы әуежайы жүк тасымалы бойынша 

«толыққанда хабқа» айналуы үшін есептелген «потенциалы» 70%-ды құрайды. 

Бұл – өте жақсы нәтиже. Астана әуежайы да халықаралық хабтар қатарына 

кіреді. Алайда, айта кету керек, қазақстандық жолаушылар мен жүк 

тасымалдарының көлемі шамалас басқа әуежайларда әуе кемесіне ұсынылатын 

қызметтер Астана әуежайына қарағанда төмен: Алматы әуежайы - тоннасына 5 

0 20000 40000 60000 80000

Алматы

Астана

Ақтау

Шымкент

Атырау

65910

11570

3091

2420

1770 2018

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000

Алматы

Астана

Ақтау

Шымкент

Атырау

52928

9893

3732

3577

1406 2017



34 
 

250 теңге, Қарағанды әуежайы - Тоннасына 5 973 теңге. Ал Астана әуежайында 

бұл қызметтің құны 14 506 теңгені құрайды. 

Сонымен қатар, Алматы әуежайың халықаралық хаб ретінде дамытудың 

артықшылықтары мен кемшіліктерін SWOT талдау (2.5-кесте) арқылы 

анықтауға болады. 

 

2.5-кесте – Алматы әуежайын хаб ретінде дамытудың SWOT-талдауы 

 

Қорыта келе айтар болсақ, Алматы әуежайы әлсіз тұстары мен қауіптерге 

қарамастан халықаралық деңгейдегі хаб ретінде дамуға қауқарлы. Әуежайдың  

ыңғайлы географиялық орналасуы, тұрақты қаржылық базасы бар әуе 

компанияларымен серіктестігі, жүк тасымалы мен жүк айналымының жоғары 

көрсеткіші Алматы әуежайын Орталық Азиядағы ірі халықаралық хаб ретінде 

дамытуға әсер етеді. Алматы әуежайын ірі халықаралық хаб ретінде дамыту 

Алматы аймағы мен жалпы Қазақстанға Еуропа мен Азияның арасындағы нағыз 

қақпаға айналуға мүмкіндік береді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

- Әуежайдың ыңғайлы географиялық 

орналасуы 

- Үлкен қамту аймағы 

- Жүк тасымалының жоғары 

потенциалы 

- Әуе көлігінің барлық түрлеріне 

қызмет көрсету үшін жоғары 

дамыған техникалық базасының 

болуы 

- ИКАО III B санаты сай екі ұшу-

қону жолағының болуы 

- Әуе көлігі жанармайының өзіндік 

құнының жоғары болуы 

- Заманауи ақпараттық 

технологиялардың аздығы 

- Әуежай инфрақұрылымының 

заманауи талаптарға сай болмауы 

- Жүкті кедендік рәсімдеудің ұзақ 

уақыт алуы 

Мүмкіндіктер Қауіптер 

- Өндірістік күші жоғары 

мемлекеттермен (Қытай, Ресей, 

Өзбекстан, Қырғызстан) шекаралас 

орналасуы 

- Еуропа мен Азия байланыстыру 

мүмкіндігі 

- Әуежайдың хаб ретінде дамуына 

мемлеттің қолдауы 

- Хаб құру жаңа әуе бағыттарды 

ашуға мүмкіндік береді 

- ҚР-сы әуежайларында жүктерді 

өңдеудің бірыңғай технологиялары 

жоқ. Қазақстанның әрбір 

әуежайында жүк өңдеудің өз 

талаптары мен өз құжат үлгілерінің 

болуы 

- Ауа-райының қолайсыздығы 

(тұман) 
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2.2 Қойма шаруашылығын ұйымдастыру мен дамыту негіздер 

 

2.2.1 Қойма шаруашылығын ұйымдастыру мен дамытудың 

теориялық негіздері 

 

Логистикалық жүйеде ағындарды белгілі бір жерге шоғырландырмай 

орынын ауыстыру мүмкін емес. Осындайда, әрине, қойма көмекке келеді. Қойма 

шаруашылығы – логистикалық жүйенің маңызды элементтерінің бірі. Ол 

материалдық ағынның алғашқы шикізат көзінен бастап соңғы тұтынушысына 

дейінгі қозғалысының кез-келген этапын қамтиды. Логистикалық жүйеде 

қойманы пайдаланудың негізгі себептері мыналар: 

- үздіксіз өндірістік қызметті қамтамсыз ету; 

- сұраныс пен ұсынысты үйлестіру; 

- тұтынушылар сұранысын барынша қанағаттандыруды қамтамасыз ету; 

- тасымалдау кезінде логистикалық шығындарды азайту; 

- белсенді сату стратегиясын қолдау үшін жағдай жасау; 

- сату нарығының географиялық қамту аймағын ұлғайту; 

- қызмет көрсетутің икемді саясатын жүргізу. 

Қоймалау логистикасының зерттеу объектісі тауарлы-материалды 

құндылықтар болып табылады.  

Барлығымызға белгілі, ағымдардың үш негізгі түрі бар - материалдық, 

ақпараттық және қаржылық. 

Қоймада, кем дегенде,  үш түрлі ағындар өңделеді: кіріс, шығыс және ішкі. 

Кіріс ағындарының болуы жүкті көлік құралдарынан түсіру, жүктің саны мен 

сапасын және тасымалдау құжаттарын тексеру қажет екенін білдіреді. Шығыс 

ағындар жүкті көлік құралдарына тиеу, жүкті тасымалдау құжаттары мен жүк 

құжаттамасын дайындауды талап етеді. Ішкі ағындар қойма ішіндегі тауарлы-

материалды ағындардың орынын ауыстыру мен қайта өңдеуді және қойма 

құжаттарын тағайындауды талап етеді. Қоймада кіріс ағындары шығыс 

ағындарына айнала алады, яғни, жүкті қайта өңдеу нәтижесінде жүктің 

транспорттық көлемі, құрамы, жүк атауларының саны, қаптамасы, жүкті 

қоймалаудың жекелеген бөліктерінің параметрлері, қабылдау және жеткізу 

уақыты сияқты параметрлері өзгереді. 

Логистикада қойманың көптеген түрлері бар. Олар логистиканың негізгі 

функционалдық бағыттарына және логистикалық жүйенің қатысушысына, өнім 

түріне, меншік нысанына, функционалды мақсатына, мамандандырылу 

деңгейіне, қоймалық операциялардың механизациялану дәрежесіне, қойма 

ғимараттарының түріне, жүкті жеткізу және алып кету мүмкіндігіне, 

орналасуына байланысты жіктеледі. (2.6-кесте). 
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2.6-кесте – Логистикада қойманың жіктелуі 
Жіктелу белгісі Қойма түрі 

Функционалды бағыты 

бойынша 

Жабдықтау логистикасындағы қойма 

Өндірістік логистикадағы қойма 

Тарату логистикасындағы қойма 

Логистикалық жүйенің 

қатысушысына 

байланысты 

Өндірушінің қоймасы 

Сауда компаниясының қоймасы 

Сауда-делдал компаниясының қоймасы 

Транспорттық компанияның қоймасы 

Экспедиторлық компанияның қоймасы 

Жүкті қайта өңдейтін кәсіпорын қоймасы 

Басқа да логистикалық делдалдардың қоймалары 

Өнім түрі бойынша Шикізат қоймасы 

Материалды ресурстар қоймасы 

Бөлшектер қоймасы 

Аяқталмаған өндіріс қоймасы 

Дайын өнімдер қоймасы 

Тара қоймасы 

Қайта пайдаланылатын қалдықтар қоймасы 

Құрал-жабдықтар қоймасы 

Меншік нысаны 

бойынша 

Ұйымның жеке қоймасы 

Жалға алынған қойма 

Коммерциялық қойма 

Мемлекеттік және муниципальдық қойма 

Қоғамдық және коммерциялық емес ұйымдардың, 

ассоциациялардың қоймалары 

Функционалды 

мақсаты бойынша 

Буферлік қор қоймасы (өндірістік процестерді жабдықтау 

үшін) 

Транзиттік-ауыстырып тиеу қоймасы (жүк терминалдары) 

Жинақтау қоймасы (клиенттің тапсырысына сәйкес жүк 

партияларынның ассортиментін қалыптастыру және жинақтау) 

Сақтау қоймасы (тауарды уақытша сақтауға қабылдау) 

Арнайы қойма (кеден қоймалары, қоқыс қалдықтары қоймасы) 

Мамандандырылу 

деңгейі бойынша 

Тар мамандандырылған қойма 

Шектеулі ассортиментті қойма 

Кең ассортиментті қойма 

Қоймалық 

операциялардың 

механикаландыру 

дәрежесі бойынша 

Механикаландырылмаған қойма 

Механикаландырылған қойма 

Автоматтандырылған қойма 

Қойма ғимараттарының 

түрі бойынша 

Жабық қойма (жеке құрылыс) 

Жартылай жабық алаңдар (тек қалқа немесе шатыры және бір, 

екі немесе үш қабырғасы бар) 

Ашық (арнайы жабдықталған) алаңдар 

Техникалық сипаты мен 

жабдықталуы бойынша 

«А» класындағы қойма 

«В» класындағы қойма 

«С» класындағы қойма 

«D» класындағы қойма 

Дереккөз: Дереккөз: Логистика: Тренинг и практикум: учебное пособие / 

под ред. Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. – М.: Проспект, 2013. 
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Қойма логистикасының жұмысын тиімді ұйымдастырудың негізгі 

мәселелері: 

- қойманың түрін, санын және жұмыс жасау қуаттылығын таңдау; 

- қойма ғимаратын тиімді пайдалану; 

- операциялық тиімділікті арттыру (тауарлармен жүзеге асатын 

операциялар санын азайту) 

- тиімді жұмыс істеу үшін жағдай жасау; 

- логистикалық қызметтерді жақсарту; 

- шығындарды азайту. 

Қойманың түрін, санын және жұмыс жасау қуаттылығын таңдау 

Екі баламадан бірін таңдау – қойманы  жеке меншікке сатып алу немесе 

ортақ пайдалану қоймаларын пайдалану – қоймалаудағы ең басты 

проблемалардың бірі. Екі нұсқаның да артықшылықтары мен кемшіліктері бар. 

Қандай да бір баламаны таңдауға әсер ететін факторларды қарастырайық (2.7-

кесте). 

 

2.7-кесте – Жеке меншік немесе ортақ пайдаланудағы қойма түрін таңдау  
Қойма түрі Артықшылығы Кемшілігі 

Жеке меншік 

қойма 
 операцияларды бақылаудың 

жоғары дәрежесі; 

 ұйымның жалпы саясатына 

қатысты икемділік; 

 имидж, сенімділік пен 

тұрақтылық әсері сияқты 

материалдық емес пайда 

 күрделі құрылыс пен 

техникалық қызмет көрсетуге 

жоғары инвестициялар;  

 өзгеретін сұранысты, оның 

ішінде маусымдық сұранысты 

ескеруге мүмкіндік беретін 

икемділіктің болмауы 

Ортақ 

пайдаланудағ

ы қойма 

 тауардың жоғалғаны немесе 

бүлінгені үшін қойма иесі жауапты 

болады; 

 икемді, кеңістік пен орынды 

ұсынады; 

 инвестицияларды талап 

етпейді; 

 түрлі қойма қызметтерін 

көрсететін мамандардың кәсібилігі 

 операцияларды бақылаудың 

төмен дәрежесі 

Дереккөз: Логистика: Тренинг и практикум: учебное пособие / под ред. 

Б.А. Аникина, Т.А. Родкиной. – М.: Проспект, 2013. 
 

Соңғы жылдары жалпы пайдаланудағы қоймаларды пайдалану үрдісі 

байқалады, бұл ұйымдарға қоймалауға маманданған компаниялардың 

тәжірибесін қолдана отырып, өздерінің негізгі операцияларымен айналысуға 

мүмкіндік береді. Бұл нұсқа сондай-ақ тасымалдау сияқты басқа логистикалық 

қызметтерді қамтитын аутсорсинг саясаты үшін негіз бола алады. 

Екі нұсқаның бірін таңдау кезінде шешуші шарт, әдетте, шығындар 

минимумының шарты болып табылады. Жеке меншіктегі қоймада тұрақты 

шығындар көп, өнім бірлігіне арналған ауыспалы шығындар аз, ал ортақ 
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пайдаланудағы қоймаларда тұрақты шығындар аз, ауыспалы шығындар көп 

болады.  

Қойма ғимаратын тиімді пайдалану 

Қойманы басқару үшін оны жобасы өте маңызды. Қойма жобасы 

қоймадағы сақтау сөрелерінің физикалық орналасуын, тиеу және түсіру 

аймақтарын, құрал-жабдық түрін анықтайды. Бұның барлығы орындалатын 

операциялардың тиімділігін арттырады. Мысалы, егер жиі пайдаланылатын өнім 

қабылдау және тиеу аймақтарынан алыста сақталса, оны сақтау орнына 

орналастыруға немесе оны сол жерден алуға көп уақыт кетеді. 

Қойма ауданы мен қойманың жұмыс аймақтарына ұтымды бөлу 

қолданыстағы қойманың қуатын барынша пайдалану кезінде қоймада жүктерді 

өңдеудің оңтайлы процесін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қоймалық 

алаңды бөлудің негізгі принципі тауардың түсу ерекшеліктерін, қойма 

техникасының сипаттамаларын есепке ала отырып кеңістікті бөлу болып 

табылады. 

Жалпылама түрде алғанда 2.9-суретке сәйкес қойманың мынадай негізгі 

аймақтары болады: тапсырысты қабылдау аймағы, тапсырысты сақтау аймағы 

(стеллажды және штабельді), тапсырысты жинақтау аймағы, тапсырыс буып-

түю мен шоғырландыру аймағы, тапсырысты тиеу аймағы. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

2.9-сурет – Қойманың базалық сызбасы 

 

Қойма өзінің тұрақты ұзындығына, ені мен биіктігіне, яғни тұрақты 

сыйымдылығына ие. Қойма сыйымдылығын тиімді пайдалану қоймалау 

шығынының төмендеуіне әсер ете алады. 

Қойма ауданын пайдалануды екі аспектіде қарастыруға болады. Олардың 

біріншісі – ғимараттың биіктігін барынша пайдалануға ұмтылу. Стеллаждар мен 
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басқа да осындай құралдардың арқасында қойманың барлық көлемін төбеге 

дейін тиімді пайдалануға болады. 

Қойма ауданын пайдаланудың екінші аспектісі тым тар дәліздер қойма 

ішінде қозғалуды қиындататын кезде бос жатқан қозғалысқа бөлінген жерлердің 

көлемін азайту болып табылады. 

Операциялық тиімділікті арттыру (тауарлармен жүзеге асатын 

операциялар санын азайту) 

Ұйым, әдетте, тауарды қоймаға алып барады және оларды өздеріне арнап 

тағайындалған аймаққа орналастырады, содан кейін тапсырыстарды орындау 

үшін тауарларды жинақтау аймағына алып барады, содан кейін жинақталған 

тауарды  жөнелтуге дайындайды. 

Қоймада тауарды ұтымды орналастыру үшін Парето (20/80) әдісі 

қолданылады. Парето әдісі барлық ассортиментті көп орын ауыстыруды талап 

ететін топтарға және сирек айналатын топтарға бөлу арқылы қоймадағы қозғалу 

санын азайтуға мүмкіндік береді. Әдетте, жиі жіберілетін тауарлар 

ассортименттің аз бөлігін құрайды және оларды жіберу аймақтарына барынша 

жақын жерлерде орналастырады. Сирек талап етілетін тауарларды жіберу 

аймақтарына алысырақ орналастырады. 

Тиімді жұмыс істеу үшін жағдай жасау 

Бұл міндетті шешу логистикамен және қауіпсіздікті қамтамасыз етумен 

байланысты бірнеше аспектілерде қаралуы мүмкін. Материалдық ағындарды 

басқарудың кез келген жүйесі персонал үшін мүмкін болатын проблемаларды 

барынша азайтуы және бір мезгілде өнімділікті арттыру мүмкіндігіне жол беруі 

тиіс. 

Жүк ағынын басқару әдетте автоматтандырылған және қолмен 

атқарылатын операциялардың көмегімен жүзеге асады. Қолмен атқарылатын 

операцияларының көпшілігі, әдетте, тапсырысқа сәйкес тауарларды жинақтау 

аймағында жасалады. Осы себепті қойма басшылығы қызметкерлердің өз 

міндеттерін дұрыс орындауына ықпал ететін жұмыс орнын ұйымдастыруы тиіс. 

Ауыр қол операциялары санын шектеу – бұл қойма аумағында жүктің 

орынын ауыстыру секілді операцияларды, яғни, қысқа қашықтықта 

орындалатын, ауыр қол жұмысын талап ететін операцияларды алып тастау. 

Барлық орын ауыстыру операцияларын толықтай алып тастау қиын болса да, 

механизмдер мүмкіндігінше осындай рәсімдерді орындау кезінде адамдарды 

алмастыра алуы тиіс. Бұл қоймалық операцияларды автоматтандыру 

қажеттілігін тудырады. Бірқатар себептерге байланысты, мысалы, шығындарды 

азайту секілді себептерге байланысты ұйымдар қоймада жұмыс жасайтын 

персоналдарды (оның ішінде тапсырыс жинаумен айналысатын персоналдарды) 

алып тастауға тырысты. Бұл өз кезегінде үлкен проблемаларға әкеп соқтырды, 

өйткені аздаған орын алатын кішігірім тапсырыстардың орынын қолмен 

ауыстыратын. Кішігірім тапсырыстардың орынын  қолмен ауыстыратын 

персоналдарға белгілі бір балама бар болса, ол - роботтарды пайдалану болып 

табылады. 

Логистикалық қызметтерді жақсарту 
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Жүк ағынын басқару клиентке тауарды қажетті уақытта, қажетті көлемде,  

қажетті сапада жеткізуде маңызды рол атқарады. Тауарларды қоймаға тиімді 

тасымалдау және оларды орналастыру, сондай-ақ тапсырыстарды дәл орындау 

және жөнелтуге тез дайындалудың арқасында жүк ағынын басқару тарату 

логистикасы үшін шешуші мәнге ие. Бұл манипуляциялар жабдықтау 

логистикасы үшін де, яғни ұйымдарды материалдық ресурстармен қамтамасыз 

ету үшін де маңызды. Жүйенің клиенттердің сұраныстарына икемділігі және 

технологиялық өндірістік процесс құрылымынан туындайтын қажеттіліктер – 

клиентке қызмет көрсету бағдарламасын іске асырудың маңызды элементтерінің 

бірі. 

Шығындарды азайту 

Жүк ағынын тиімді басқару еңбек өнімділігінің өсуі, жүк айналымының 

артуы нәтижесінде шығындарды қысқартуға әсер етуі мүмкін. Қойма ауданын 

неғұрлым тиімді пайдалану және ассортименттік позицияларды дұрыс емес 

анықтаудың санын төмендету логистикалық шығындарды төмендетуге алып 

келеді. 

 

 

2.2.2 Алматы әуежайынның жүк терминалы қоймасының негізгі 

параметрлері мен тиімділігін талдау 

 

 

Халықаралық Алматы әуежайының қолданыстағы жүк терминалының 

жалпы ауданы 2.10-сурет және 2.11-суреттерге сәйкес 30 086 м2 құрайды. Оның 

ішінде:  

- импорт блогының ауданы – 15 100 м2;  

- экспорт блогының ауданы – 2 208 м2;   

- кедендік тексеру аймағының ауданы – 5340 м2;  

- темір жол арқылы келетін жүк қабылдау орнының ауданы – 7438 м2. 

2.10-сурет – Алматы әуежайының жүк тасымалдау қызметі бөлімінің сызбасы 
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2.11-сурет – Алматы әуежайының жүк тасымалдау қызметі бөлімінің жүк 

қоймасының сызбасы 

 

2.8-кесте –Алматы әуежайының 2018 жылғы жүк айналымы, т 

Ай 

Жыл 

2018 

Келген  Кеткен Барлығы 

Қаңтар 3 540 1 334 4 874 

Ақпан 3 806 1 340 5 146 

Наурыз 4 146 1 354 5 499 

Сәуір 3 690 1 356 5 046 

Мамыр 3 724 1 487 5 212 

Маусым 3 798 1 546 5 344 

Шілде 4 064 1 414 5 477 

Тамыз 4 198 1 478 5 676 

Қыркүйек 4 569 1 465 6 034 

Қазан 4 454 1 556 6 010 

Қараша 4 441 1 569 6 011 

Желтоқсан 3 963 1 618 5 581 

Барлығы 48 393 17 517 65 910 

 Дереккөз: «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ның жылдық есебі, 2017. 

 

 Алматы әуежайында жүк импорт блогында сақталады. Оның ауданы – 

15 100 м2. Әуежайдың 2018 жылғы жүк айналымы 65 910 тоннаны (2.8-кесте) 

құрады. Оның ішінде ең жоғарғы жүк айналымы 6000 тоннадан асады. Осы 

көрсеткіштерді пайдалана отырып қойманың негізгі параметрлері мен 

тиімділігіне талдау келтіреміз. 

 Кезең ішіндегі жүкті сақтаудың тонна-күндерінің жалпы саны (ай, жыл) 

мына формула (1) арқылы анықталады: 
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    ∑ 𝑡күн = 𝑡сақ1 ∗ 𝑄1 + 𝑡сақ2 ∗ 𝑄2 + 𝑡сақ𝑛 ∗ 𝑄𝑛 ,               (1) 

 

мұнда ∑ 𝑡күн– кезең ішіндегі жүкті сақтаудың тонна-күндерінің жалпы 

саны (ай, жыл); 

     𝑡сақ𝑛 – жүктің қоймада сақталған күн саны; 

      Q – жүк айналымы, т. 

 Мысалы, бір ай ішінде (30 күн) қойма арқылы ∑ 𝑄 = 6000 т жүк өтті. Оның 

ішінде, 3000 т жүк 10 күн, 1000 т жүк 5 күн, 1500 т жүк 8 күн, 500 т жүк 7 күн 

сақталды. 

 Демек, бір ай ішіндегі жүкті сақтаудың тонна-күндерінің жалпы саны 

мынаны құрайды: 

 

∑ 𝑡күн = 10*3000 + 5*1000 + 8*1500 + 7*500 = 50500. 

 

Қоймада жүкті сақтаудың орташа мерзімі мына формула (2) арқылы 

анықталады: 

  

Тсақ  =
∑ 𝑡күн

∑ 𝑄
 ,           (2) 

 

мұнда ∑ 𝑡күн– кезең ішіндегі жүкті сақтаудың тонна-күндерінің жалпы 

саны (ай, жыл); 

     ∑ 𝑄 – кезең ішіндегі жүк айналымы, т. 

Егер ∑ 𝑡күн = 50500 және ∑ 𝑄 = 6000 болса, қоймада жүкті сақтаудың 

орташа мерзіміні мынаны құрайды: 

 

Тсақ  =
∑ 𝑡күн

∑ 𝑄
=

50500

6000
= 8,4 ~ 8 күн. 

 

Бір жылдағы жүк түсірілімдерінің саны мына формула (3) арқылы 

анықталады: 

 

                                                               t=365/Тсақ,                                                (3) 

 

мұнда Тсақ – жүкті сақтаудың орташа мерзімі, күн. 

Егер Тсақ = 8 күн болса, қойманың бір жылдағы жүк түсірілімдерінің саны 

мынаны құрайды: 

 

t=365/8=45,625~46. 

 

Қойма сыйымдылығы мына формула (4) арқылы анықталады: 

 

       E=Q/t,                                                   (4) 
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мұнда Е – қойма сыйымдылығы , т; 

 Q –жылдық жүк айналымы, т; 

  t – бір жылдағы жүк түсірілімдерінің саны. 

Егер Q=65910 тонна және t=46 болса, қойма сыйымдылығы мынаны 

құрайды: 

 

E =65910/46=1432,8~1433. 

 

 Қойма сыйымдылығын пайдалану коэффициенті мына формула (5) 

арқылы анықталады: 

 

КҚ = Е ∗ Т/𝑡күн,                                              (5) 

 

 мұнда Е – қойма сыйымдылығы, т; 

   Т – қойманың жұмыс кезеңі, күн; 

   𝑡күн - кезең ішіндегі жүкті сақтаудың тонна-күндерінің жалпы саны. 

 Егер Е=1433, Т=30 күн және 𝑡күн=50500 болса, онда қойманың бір айдағы 

(30 күн) жұмыс нәтижелері бойынша қойманың сыйымдылығын пайдалану 

коэффициенті мынаны құрайды: 

 

Кқ = 1433 ∗
30

50500
= 0,9. 

 

 Қойманың айналымы 𝑛0 мына формула (6) арқылы анықталады: 

 

𝑛0 = Е ∗ Т/Тсақ,                                               (6) 

 

 мұнда Т – қойманың жұмыс кезеңі, күн; 

   Тсақ – қоймада жүкті сақтаудың орташа мерзімі, күн. 

 Демек, қойманың айналымы мынаны құрайды: 

 

𝑛0 = 30/8 = 3,75. 

 

Қойманың жүкті өткізу қабілеті – қоймада жүкті сақтаудың орташа 

мерзімі аралығында, қойма сыйымдылығын максималды пайдалану жағдайында, 

белгілі бер кезеңде (ай, жыл) қойма арқылы өткен жүктің санын білдіреді. Ол 

мына формула (7) арқылы анықталады: 

 

Ққ = 𝐸 ∗ 𝑇/Тсақ немесе Ққ = 𝐸 ∗ 𝑛0.                               (7) 

 

 Демек, қойманың жүкті өткізу қабілеті мынаны құрайды: 

 

Ққ = 1433 ∗ 3.75 = 5373,75. 
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Пайдалы қолданылатын ауданның коэффициенті қойманың жүкті 

қоймалауға (технологиялық жабдыққа) берілген ауданының қойманың жалпы 

ауданына қатынасына тең. a<1 коэффициентінің мәні қойма түріне және 

пайдаланылатын стеллаж жабдығына байланысты 0,2-ден 0,6-ға дейін ауытқуы 

мүмкін. Ол мына формула (8) арқылы анықталады: 

 

𝐾𝑆 = 𝑆жүк/𝑆жал,                                                (8) 

 

мұнда 𝑆жүк – қойманың жүкті қоймалауға (технологиялық жабдыққа) 

берілген ауданы, м2; 

   𝑆жал – қойманың жалпы ауданы, м2. 

Егер 𝑆жүк=2316,6 м2 және 𝑆жал=15100 м2 болса, қойманың пайдалы 

қолданылатын ауданның коэффициенті мынаны құрайды: 

 

𝐾𝑆 =
2316,6 м2

15100 м2
= 0.2. 

  

 Пайдалы қолданылатын көлемнің коэффициенті мына формула (9) 

арқылы анықталады: 

 

𝐾𝑉 = 𝑉жүк/𝑉жал=𝑆жүк ∗ ℎжүк/𝑆жал ∗ ℎжал,                      (9) 

 

мұнда: 𝑉жүк – қойманың жүкті қоймалауға (технологиялық жабдыққа) 

берілген көлемі, м3; 

  ℎжүк – қойманың жүкті қоймалауға (технологиялық жабдыққа) 

қолданатын биіктігі, м; 

 𝑉жал – қойманың жалпы көлемі, м3; 

  ℎжал – қойманың биіктігі, м; 

 Егер  ℎжүк=5,4 м және ℎжал=8 м болса, қойманың пайдалы қолданылатын 

көлемінің коэффициенті мынаны құрайды: 

 

𝐾𝑉 =
2316,6 ∗ 5,4

15100 ∗ 8
= 0,1. 
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3 «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ын Орталық Азиядағы 

халықаралық хаб ретінде дамыту мүмкіндіктері 

 

3.1 Алматы әуежайын Орталық Азиядағы халықаралық хаб ретінде 

дамыту жолында туындаған мәселелерді шешу жолдары 

 

 

«Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ның жүк тасымалдау қызметі 

бөлімінен диплом алды практикадан өту және халықаралық деңгейдегі 

хабтардың мүмкіндіктерімен танысу арқылы «Халықаралық Алматы әуежайы» 

АҚ-ның жүк тасымалдау қызметі бөлімінің мынадай кемшіліктерін байқадық: 

- қоймада заманауи талаптарға сай келетін ақпараттық технологиялардың 

жоқтығы; 

- жүк терминалы инфрақұрылымының заманауи талаптарға сай келмеуі; 

- жоғары білімді немесе өз ісін толық меңгерген мамандардың 

жетіспеушілігі;  

- қауіпсіздік техникасының сақталмауы. 

Бірінші мәселені жүк терминалы қоймасына WMS ақпараттық жүйеcін 

енгізу арқылы шешуге болады. Қойманың тиімділігін арттыру қоймадағы 

процестерді автоматтандырумен тығыз байланысты. Процестерді 

автоматтандыру жүйесін енгізу кәсіпорындар үшін табыстың басты факторы 

болып табылады. 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі оны автоматтандыру дәрежесіне 

тікелей байланысты. Тауарларды есепке алудың, сақтаудың, түгендеудің және 

басқа да қойма бизнес процестерінің жеткіліксіз автомантандырылған болғанда 

басқару тиімділігі жоғалады. Сонымен қатар, компьютер басқаратын процестер 

қаншалықты көп болса, мамандардың басқа міндеттерді орындауға уақыты 

соншалықты көп болады. WMS жүйесін іске асыру қойма қуатын арттыруға 

көмектеседі. 

Warehouse Management System ретінде түсіндірілетін WMS жүйесі бүкіл 

қойма шаруашылығын кешенді автоматтандыруды қамтамасыз ететін қойманы 

басқару жүйесі болып табылады. Бұл жүйе қойма операцияларын, логистиканы, 

топологияны, жүктерді есепке алуды, операцияларды жоспарлауды және басқа 

да қойма үдерістерін басқару сияқты мүмкіндіктері бар бағдарлама. 

Бағдарламаны енгізудің басты мақсаты - ресурстарды басқаруға жұмсалатын 

шығындарды азайту және қойма операцияларының ашықтығын арттыру. 

WMS арқылы автоматтандырылатын процестер: 

- Тауарларды қабылдау 

- Тауарды есепке алу және сақтау 

- Тапсырыстарды талдау және қалыптастыру 

- Өнімді тапсырыс берушіге дайындау және жөнелту 

- Инвентаризация 
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WMS-ті іске асыру нәтижесінде белгілі бір қойманың артықшылығы қойма 

кешенінің сипаттамаларына байланысты. Дегенмен мұндай бағдарламалар 

қойма тиімділігін арттыру үшін жалпы көрсеткіштерге ие: 

- логистиканың негізгі объектілері — материалдық ағындармен 

жұмыстың технологиялық процестері ретке келтіріледі. Атаулы сақтаудың 

автоматтандырылған механизмі есебінен жүйе тауарлардың саны мен оларды 

орналасуы туралы ақпараттың жоғары (99,9%) нақтылығын қамтамасыз етеді; 

- қойманың өнімділігі артып, тауар айналымы артады. Жүйе қойма 

алаңдарын пайдалануды оңтайландырады, жүктерді орналастырудың сауатты 

стратегиясын автоматты түрде анықтау жолымен сыйымдылықты 5-25% - ға 

кеңейтеді. WMS габариттерді ескере отырып, олардың орналасуын барынша 

тиімді есептейді; 

- қойма операцияларын орындау уақыты қысқарады. Бағдарламаны 

пайдалану арқасында қызметкерлердің еңбек өнімділігі 20-30% - ға артады. 

Автоматтандыру күтпеген жағдайларды азайтып, қызметкерге оларды шешу 

кезінде көмектеседі; 

- пайдалану шығындары төмендейді, өйткені тиеу техникасы мен 

жабдықтарын басқару неғұрлым ұтымды жүзеге асырылады. Жүйе әрбір 

жүктемені біркелкі бөле отырып, тиеу және тарату машиналарына арналған 

оңтайлы маршруттар туралы шешім қабылдайды. 

WMS жүйесі арқылы қабылдау процесін автоматтандыру келесі 

артықшылықтарды береді. Біріншіден, қабылдау қызметі жедел режимде 

күтілетін түсімдер туралы ақпарат алады. Екіншіден, жүйе жүк  қабылдағаннан 

кейін тауарлардың санын, сапасын және өткізу бағытын қадағалайды. 

Үшіншіден, жүйе қоймаға келіп түскен барлық тауарлар партиялары бойынша 

құжаттар пакетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. Төртіншіден, WMS жүйесі 

кәсіпорынның ERP-жүйесімен біріктірілген және келіп түскен тауарлар туралы 

ақпарат кәсіпорынның корпоративтік ақпараттық жүйесіне жедел жіберіледі. 

WMS жүйе тауарларды паллет немесе қораптар бойынша бөлу схемасын 

салмағы мен габариттері бойынша барлық шектеулер сақталатындай етіп 

жасайды, сондай-ақ тауарлардың бір-бірімен үйлесімділігі ескеріледі. 

Зақымдануды болдырмау үшін бір паллеттің ішінде жиынтықтау кезінде жеңіл 

және нәзік тауарлар жоғарғы жағында, орташа ауырлықтағы тауарлар - 

ортасында орналастырылады, ал неғұрлым ауыр тауарлар төменгі жағына 

орналастырылады. 

WMS жүйесі құрамдастары: 

- бағдарламалық қамтамасыз ету - қойма операцияларын 

автоматтандырудың барлық үдерісіне жауап беретін жүйенің негізгі бөлігі; 

- мамандандырылған жабдық - деректерді жинауға арналған терминалдар, 

штрих-кодтардың принтерлері мен сканерлері, логистикалық этикетка және 

этикетканың аппликаторлары, қойма персоналының жұмыс орындары; 

- сақтау қоймасының ерекшелігін ескере отырып, қойма үдерістерін 

ұйымдастырудың арнайы әзірленген тұжырымдамасы. 
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Қазіргі ақпараттық технологиялар заманында WMS жүйесінің көптеген 

түрлері бар. Барлық ұсынылған жүйелерді қарастырғаннан кейін біз Ресейде 

және батыста жақсы беделге ие Solvo.WMS жүйесін таңдадық. Оны таңдаған 

кезде біз бұл жүйе бірқатар Қазақстандық кәсіпорындарға енгізілгенін, түрлі 

кеңейтулер мен түзетулер мүмкіндігін қолдайтынын негізге алдық. 

Қызметкерлерді оқыту мен жүйені енгізудің барлық процедурасы шамамен 2 

айға созылады.  

Solvo.WMS - 20 жылдан астам белсенді дамып келе жатқан және 250-ден 

астам объектіде жұмыс істейтін ресейлік нарықтағы жетекші WMS жүйелерінің 

бірі. "СОЛВО" - дан WMS кез келген түрдегі және тағайындалуы әртүрлі 

қоймаларға арналған конфигурацияланатын басқару жүйелерінің класына 

жатады. Solvo.WMS - IML Frunhofer (Дортмунд, Германия) тауар қозғалысы 

институты жүргізетін WMS халықаралық тізіліміне енгізілген ресейлік 

әзірлеудің жалғыз жүйесі. (Дортмунд, Германия). 

Solvo.WMS жүйесін енгізудің тиімділігі: 

- деректердің дәлдігі 99,9% -ға дейін артады; 

- сақтау сыйымдылығы 89,9% -ға дейін өстеді; 

- еңбек өнімділігі 79,9% -ға дейін артады; 

- қабылдау жылдамдығы 36% -ға өседі; 

- іріктеу жылдамдығы 55% - ға артады; 

- техниканың бос жүріс 35% -ға азаяды. 

Енгізу жобасы шеңберінде Solvo.WMS жүйесі нақты уақыт режимінде 

жүктердің көлемі мен салмағын өлшеуге және деректерді Solvo. WMS -қа 

жіберуге мүмкіндік беретін Инфоскан бағдарламалық-аппараттық модулін 

ұсынады. Технология деректерді қолмен енгізуден арылуға, сақтау орындары 

мен тиеуді жоспарлау процесін оңтайландыруға мүмкіндік береді. 

Екінші мәселе жүк терминалы инфрақұрылымының заманауи талаптарға 

сай келмеуі болған болатын. Зерттеу барысында әуежай қоймасы пайдаланатын 

Recom маркалы стеллаждың қойма ауданы мен көлемінің 40%-ын ғана пайдалуға 

қауқарлы екендігі анықталды. Бұл мәселені шешу үшін қойманың ауданы мен 

биіктігін тиімді пайдалануға көмектесетін арнайы стеллаждарды пайдалану 

ұсынылады.  

Дамыған халықаралық жүк хабы ретінде Шереметьево әуежайын мысалға 

алсақ болады. 

Шереметьево әуежайы – ірі ресейлік әуежай. Ол жолаушылар ағыны 

бойынша да, жүк ағыны бойынша да елде бірінші орынды алады. Ресей мен бүкіл 

әлем бойынша екі жүзден астам бағыт үшін авиарейстердің келуі мен 

жөнелтілуін қамтамасыз етеді. Мәскеуден солтүстік-батысқа қарай, Химки 

қалалық округінің аумағында орналасқан. Аэрофлот Авиакомпаниясы үшін 

тіркеу әуежайы болып табылады. 

Шереметьево-Ресейдегі ең ірі жүк әуежайы. Тәулігіне әуежайдың жүк 

терминалы арқылы барлық санаттағы 736 тонна жүк, оның ішінде ірі көлемді, 

қауіпті, тірі және құнды жүктер өтеді. 2017 жылы өткізу қабілеті жылына 1 млн 

тоннаға дейін жаңа жүк терминалы ашылды. 
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Жүк терминалында кез келген жүкті сақтауға қабылдайды, өңдейді және 

әуе кемесіне тиейді. Сақтау шарттарын, тректі және жүктің статусын онлайн 

режимінде қадағалауға болады. Жүк өңдеу бойынша қосымша қызметтер де бар: 

шоғырландыру, сұрыптау, орау. 

Жүктерді сақтау және өңдеудің терминалдық жүйелерінің ерекшеліктері: 

- қауіпсіздік мақсатында қол жетімділігі шектеулі жүктерді сақтаудың, 

өңдеудің және жылжытудың автоматтандырылған жүйесі; 

- конвейерлік желілер, жүктерді (оның ішінде ірі габаритті жүктерді де) 

қабылдауға және беруге арналған доктар; 

- әуе көлігіне тиеуге және түсіруге арналған перронды арнайы техника; 

- жинақтауға және бөлуге арналған жұмыс станциялары; 

- суық тізбекті ұстау және жеке температуралық режим; 

- 500-ден астам бейнебақылау камералары, 30 тәулік ішінде мұрағатқа 

кіру мүмкіндігі. 

Жүк терминалы арқылы арнайы санаттағы жүктерді тасымалдауға болады. 

Олар үшін сақтау мен өңдеуге ерекше жағдайлар жасалған. 

Жаңа модернизацияланған терминалдың маңызды ерекшеліктерінің бірі 

қазіргі заманғы уақытша сақтау қоймасы болып табылады. Ол жүктің көп 

мөлшерін сақтауға, олардың келуіне және кетуіне қызмет көрсетуге жеткілікті 

қуаттылықпен ғана емес, ең заманауи жабдықпен де жабдықталған: 

- жүкті паллетте сақтауға жеті деңгейлі стеллаж қарастырылған. Бұл үшін 

3198 ұяшық бар; 

- сондай-ақ контейнерлік сақтау тәсілі қарастырылған төрт қабатты аймақ 

бар. Ол үшін 576 ұяшықтар бар. Сонымен қатар, сақтаудың температуралық 

жағдайларына аса сезімтал жүктерге арналған 60 ұяшық жабдықталған. Мұнда 

Цельсий бойынша +2-ден +8 градусқа дейін ұзақ уақыт сақтау қамтамасыз 

етіледі; 

- тікелей ұшу-қону жолағында жүктерді тасымалдау үшін 13 конвейерлік 

желі бар; 

- қоймада 29 жүк қабылдау-беру пункті бар. Олар деңгейлерді биіктік 

бойынша теңестіру жүйелерімен жабдықталған және қажет болған жағдайда 

ойықты герметикалауды қамтамасыз етеді. Осы пункттердің екеуі ірі габаритті 

жүктерді қабылдау-тапсыру үшін бейімделген. Оларды сондай-ақ автомобиль 

тасымалдау үшін пайдалануға болады. Сондай-ақ жедел жөнелтілімдерді 

қабылдауды жүзеге асыратын 2 пункт бар. 

Үшінші мәселе – жоғары білімді немесе өз ісін толық меңгерген 

мамандардың жетіспеушілігі. Бұл мәселені шешу үшін  «Халықаралық Алматы 

әуежайы» АҚ-ның жүк  тасымалы қызметі қызметкерлерін арнайы 

мамандандыру курстарынан өткізу және жоғар білімді мамандарды жұмысқа алу 

ұсынылады. Бұл ұсыныстың орындалуы тек қана терминалдың жұмысын 

жақсартып қана қоймай, қазіргі таңда дипломы бар, жұмысы жоқ жастардың 

санын азайтып, жұмыспен қамтуға да өз көмегін тигізеді. Сонымен қатар, қойма 

қызметкерлерінің ұйымшылдығын арттыру үшін арнайы адам ресурстарын 

басқаруға қатысты тренингтер өткізілу ұсынылады. 
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Төртінші мәселе – қауіпсіздік техникасының сақталмауы. «Халықаралық 

Алматы әуежайы» АҚ-ның қолданыстағы жүк  терминалының қызметін зерттеу 

нәтижесінде қызметкерлер өз жұмыстарын атқару барысында қауіпсіздік 

техникасы сақталмайтындығы анықталды. Сонымен қатар, қойма 

қызмтекерлерінің бірде-бірі қойма ішінде жүргенде арнайы қорғаныш бас 

киімдерін кимейді. Бұл адам өмірі үшін аса қауіпті жағдайлар болып табылады. 

Бұл мәселені шешу үшін қойма басшылығына қауіпсіздік техникасының 

сақталуын қатаң түрде бақылау ұсынылады.  

 

 

3.2 «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ын Орталық Азиядағы 

халықаралық хаб ретінде дамыту мүмкіндіктері 

 

 

«Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ын Орталық Азиядағы халықаралық 

хаб ретінде дамыту мүмкіндіктеріне мысал ретінде Boeing компаниясының  

алдағы жиырма жылдыққа арнап әлемдік жүк әуе тасымалдарының (WACF) 

болжамын алуға болады. Boeing компаниясы екі жыл сайын алдағы жиырма 

жылдыққа арнап әлемдік жүк әуе тасымалдарының (WACF) болжамын 

шығарады. Бұл жүк әуе тасымалдары саласына жан-жақты жаңартылған 

болжамдар ұсыну үшін қажет. Болжам жүк әуе тасымалының әлемдік нарықтағы 

көрсеткіштерін жинақтайды, әсер ететін негізгі процестерді анықтайды, 

нарықтың болашақтағы даму көрсеткіштері мен әлемдік жүк ұшақтарының 

паркіне қатысты болжамдар береді. Компания жүк әуе тасымалы нарығында үш 

негізгі элементті күшті өсімді көрсетеді есептейді: синхрондалған жаһандық 

экономикалық экспансия, өнеркәсіптік өндірістің артуы және әлемдік сауданың 

өсуі. 

Boeing компаниясының алдағы жиырма жылдыққа арнап жасаған әлемдік 

жүк әуе тасымалдарының (WACF) болжамы бойынша: 

- алдағы жиырма жылда әлемдік әуе тасымалдары жылына 4,2 пайызға 

өседі деп болжануда. Болжам бойынша, экспресс-тасымалдарды қоса алғанда, 

әуе тасымалдары жылына 4,3 пайыз жылдамдықпен өсетін болады, ал пошта 

тасымалы 2037 жылға қарай орташа жылдық өсімнің 2 пайызын құрай отырып, 

неғұрлым баяу қарқынмен өсетін болады. Жалпы, әлемдегі әуе жүк 

тасымалының көлемі 2017 жылы 256 миллиардтан 2037 жылы 584 миллиардқа 

дейін ұлғайып, келесі жиырма жылда екі есе көп болады; 

- Азия жүк әуе тасымалдары көлемінің орташа жылдық өсуі бойынша 

әлемде көшбастауын жалғастыра беретін болады, бұл ретте Қытай мен Шығыс 

Азия елдерінің ішкі нарығы жылына 6,3% және 5,8%-ға ұлғаяды. Экономикасы 

тез өсіп келе жатқан орта класпен қолдау көрсетілетін Шығыс Азия, Солтүстік 

Америка және Еуропа, Шығыс Азия нарықтары әлемдегі орташа өсу қарқынына 

қарағанда сәл тез өсетін болады. Еуропа мен Солтүстік Америкамен байланысты 

Таяу Шығыс пен Латын Америкасының нарықтары әлем бойынша орта есеппен 
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өсетін болады. Солтүстік Америка мен Еуропа арасында қалыптасқан және 

жетілген сауда ағындарында өсім орта әлемдік деңгейден төмен болады. 

Жаһандық экономикалық құлдыраудан кейін сұраныстың әлсіздігінен жүк 

әуе тасымалдауының көлемі төмендеп кеткен болатын. Бұл құлдырау кешігіп 

қалпына келтіру нәтижесінде 2017 жылы ғана толығымен қалпына келтірілді. 

Соның нәтижесінде, жүк әуе тасымалы көрсеткіші 10,1 пайызға өсті.  

 2017 жылғы жүк әуе тасымалының негізгі нарықтағы өсуі: 

- Әлем 10,1%; 

- Шығыс Азия-Солтүстік Америка 9,1%; 

- Еуропа-Шығыс Азия 8,1%; 

- Шығыс Азия ішінде 8,6%; 

- Еуропа-Солтүстік Америка 10,7%; 

- Солтүстік Америка ішінде 10,0%; 

- Ішкі Қытай 1,6%; 

- Латын Америкасы-Еуропа 6,2%; 

- Латын Америкасы-Солтүстік Америка 4,3%; 

- Африка-Еуропа 3,7%; 

- Оңтүстік Азия-Еуропа 6,7%; 

- Орта Шығыс-Еуропа 0,4; 

- Еуропа ішінде 9,7%. 

Бұл мүмкіндіктерді тиімді пайдалану Алматы әуежайын ірі халықаралық 

хаб ретінде дамытуға және Алматы аймағы мен жалпы Қазақстанға Еуропа мен 

Азияның арасындағы нағыз қақпаға айналуға мүмкіндік береді. 

  



51 
 

ҚОРЫТЫНДЫ 

 

 Дипломдық жобаны зерттеу барысында жұмыстың зерттеу объектісі 

болып табылатын «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ның жүк  тасымалы 

қызметінің жұмысында бірнеше кемшіліктер бар екендігі анықталды. Олар:  

- қоймада заманауи талаптарға сай келетін ақпараттық технологиялардың 

жоқтығы; 

- жүк терминалы инфрақұрылымының заманауи талаптарға сай келмеуі; 

- жоғары білімді немесе өз ісін толық меңгерген мамандардың 

жетіспеушілігі;  

- қауіпсіздік техникасының сақталмауы. 

 Сонымен қатар, Халықаралық Алматы әуежайының қолданыстағы жүк 

терминалының негізгі көрсеткіштерін пайдалана отырып қойманың негізгі 

параметрлері мен тиімділігіне талдау келтірілді. Талдау нәтижесінде қойма 

ауданы мен көлеміне байланысты коэффициентердің көңіл толтырмайтындығы 

анықталды. Олар:  

- пайдалы қолданылатын ауданның коэффициенті; 

- пайдалы қолданылатын көлемнің коэффициенті. 

«Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ның жүк  тасымалы қызметінің 

жұмысы және қойма ауданы мен көлеміне талдауды қорытындылай келе, 

терминалдың жұмысын жақсарту үшін мынадай ұсыныстар жасалды: 

- WMS ақпараттық жүйеcін енгізу; 

- қойманың ауданы мен биіктігін тиімді пайдалануға көмектесетін арнайы 

стеллаждарды пайдалану; 

- қызметкерлерін арнайы мамандандыру курстарынан өткізу және жоғар 

білімді мамандарды жұмысқа алу 

- қауіпсіздік техникасының сақталуын қатаң түрде бақылау. 

  Бұл мәселелердің шешілуі – «Халықаралық Алматы әуежайы» АҚ-ның 

жүк  тасымалы қызметінің жұмысын жақсартуға және қазіргі таңда жұмыссыз 

жүрген жастардың санын азайтуға өз көмегін тигізеді. 

 Алматы әуежайының Орталық Азиядағы халықаралық хаб ретінде дамуы 

елімізге келіп-кететін жүк ағыны мен жолаушы ағынының өсуіне әсер етеді.   Бұл 

дегеніміз әуежайдың жағдайын жақсартып қана қоймай, Алматы қаласының 

халқының әл-ауқатын көтеруге де өз көмегін тигізетіндігін білдіреді. 

Қазақстанның азаматтық авиациясын дамытуға тән ерекшелік – 

жолаушылар мен жүк тасымалы көлемінің жылдам өсуі, оның ішінде – 

трансферлік тасымалдар көлемінің ұлғаюы болып табылады, оған біздің 

еліміздің тиімді географиялық орналасуы ықпал етеді. Қазақстанның 

әуежайлары негізінен Еуропаны Азиямен байланыстыратын әуе трассалары 

жолында орналасқан. Бұл трансферлік жолаушылар мен жүк ағынының одан әрі 

өсуі үшін мүмкіндіктер жасайды. 
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