«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының еншiлес ұйымдар және тәуелді
акционерлік қоғамдар, сонымен бiрге бiрге бақыланатын ұйымдар
Аты, жетекшісі, мекен жайы, телефон/факс

Қатысу
сыбағасы
(%)

Атқаратын жұмысы
Еншiлес ұйымдар

1. «Қазтеміртранс» АҚ
Президенті – Елюбаев Санжар Бақытұлы,
Астана қ, Қонаев кӛшесі,10, тел/факс 930276 /
930201
www.kazcargo.kz/

100

1) жүктерді, соның ішінде габаритсіз, арнайы, әскери және қауіпті жүктерді
темір жол кӛлігімен тасымалдау;
2) вагондарды беру және алу бойынша қызметтер кӛрсету;
3) кӛліктік-экспедициялық қызметтер кӛрсету;
4) жүк вагондарын мүліктік жалға (жалға) беру.

2. «Қазтранссервис» АҚ
Президенті – Солтанбаев Дастан Қасенұлы,
Астана қ, Қонаев кӛшесі,10, тел.610001, факс
610013,
e-mail: info@kts.kz,
www.kts.kz

100

1) жүктерді, соның ішінде қауіпті жүктерді контейнерлермен және жүк
вагондарымен тасымалдау бойынша қызметтер кӛрсетуді, заңды және жеке
тұлғаларға (қатынастардың барлық түрлерінде) барлық ілеспе қызметтер
кӛрсетуді ұйымдастыру;
2) жӛнелтушілердің ӛтінішін ресімдеуден бастап алушыға жүкті жеткізуге
дейінгі кешенді кӛліктік қызмет кӛрсетуді енгізу;
3) жүктерді контейнерлермен және жүк вагондарымен тасымалдауды
жоспарлау, белгіленген тәртіппен жүктерді контейнерлермен және жүк
вагондарымен тасымалдау жоспарларын темір жол әкімшіліктерімен келісу;

3. «Жолаушылар тасымалы» АҚ
Президенті – Қилыбай Нұрдәулет Игілікұлы,
Астана қ, Қонаев кӛшесі,6, тел.600200,
факс 600193
www.temirzholy.kz

100

1) халықаралық, облысаралық, ауданаралық және ішкі қатынастарда темір
жолмен жолаушылар тасымалдарын, багаж, жүкбагажы мен пошта
жӛнелтілімдері тасымалдарын ұйымдастыру және қамтамасыз ету;
2) Жолаушылар вагондары паркіне және Қоғамның теңгеріміндегі басқа да
негізгі қорларға қызмет кӛрсету, оларды жӛндеуді және пайдалануды
ұйымдастыру;
3) жолаушыларға қызмет кӛрсету сапасы мен мәдениетін қамтамасыз ету
жұмыстарын ұйымдастыру;

4. «Вокзал-қызметі» АҚ
Президенті - Тұрлыханов Қайрат Болатұлы,
Астана қ, Қонаев кӛшесі, 10,
тел. 610137, факс 610-158
www.vokzal-service.kz

100

1) қоғамның теміржол вокзалдарының тиісті жұмыс істеулерін ұйымдастыру;
1) 2) теміржол вокзалдарында және перрондарда жолаушыларға сервистік қызмет
(билет кассалары, күту жайлары, санитарлық-тұрмыстық жайлар және
ақпараттық қызмет кӛрсету объектілері, медицинилақ пункттер, қоғамдық тәртіп
сақтау пункттері) кӛрсетілуін қамтамасыз ету;

2
3) теміржол вокзалдарына, перрондарға күтім кӛрсетілуін, жӛнделуін және
пайдалануын ұйымдастыру.

vokzal.servis@mail.ru
5. «ҚТЖ-Жүк тасымалы» АҚ
Президенті – Құлақов Оралхан Райханұлы
Астана қ, Қонаев кӛшесі,10, тел. 600401, факс
600426
www.lokomotiv.kz

100

1) тасымалдаушылардың маневрлік және магистральды қозғалыстағы
жылжымалы құрам тартымы қызметінің сұранысын қанағаттандыру;
2) магистральдық теміржол желісі операторларының маневрлік қозғалыстағы
жылжымалы құрам тартымы қызметінің сұранысын қанағаттандыру;
3) поездар қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
4) Локомотив экипаждары қызметтері

6. «Темiржолсу» АҚ
Президенті - Есімханов Қуат Есімханұлы
Астана қ, Қонаев кӛшесі,6
тел./факс 600572
e-mail: temirzhol_pto@mail.ru

100

1) темір жол кӛлігі ұйымдар мен халықтың ауызсу және техникалық суды
жеткізуге қажеттілігін уақытылы және сапалы қамтамасыз ету;
2) ағын суларды қабылдау, тазарту және ағызу;
3) сумен жабдықтау жүйелеріне және санитарлық-техникалық құрылғыларға
техникалық қызмет кӛрсету.

7. «Әскерилендірілген теміржол күзеті» АҚ
Президенті – Тұрарбеков Мереке Аманжолұлы
Астана қ, Аспара кӛшесі, 4/1
тел. 932-244, факс 933-312
www.vjdo.kz

100

1) жеке тұлғалардың ӛмірі мен денсаулығын қорғау;
2) заңды және жеке тұлғалардың мүліктерін күзету, сонымен бірге олардың
тасымалдануы кезінде де;
3) күзет әдістері және заңсыз қол сұғушылықтардан заңды түрде қорғау жӛнінде
кеңес беру және ұсынымдар әзірлеу.

8. «Локомотив жөндеу» АҚ
Президенті – Лесов Талғат Тұяқұлы
Астана қ, Қонаев кӛшесі,6,
тел. 600060, факс 600059
www.remlok.kz

100

1) қозғалмалы құрамның ӛндірісі, модернизациялау, күрделі жӛндеу,
техникалық қызмет кӛрсету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру және орындау;
2) қосалқы бӛлщектерді, құралдарды, түйіндерді, детальдарды және
агрегаттарды қалпына келтіру, жӛндеу және әзірлеу;
3) локомотивтік парктің техникалық түзету жағдайын және локомотивтерді
пайдаланудағы тұрақты жұмысын қамтамасыз ету.

9. «KTZ Express» АҚ
Президенті – Ісқақов Диас Жүмағазыұлы
Астана қ, Қонаев кӛшесі,10
тел. 604354

100

1) кӛліктік-экспедиторлық қызмет кӛрсету;
2) логистикалық қызмет, сонымен бірге контракттік логистиканы қоса;
3) теміржол, автокӛлік, теңіз, ӛзен, әуе кӛліктер арқылы жүктерді тасымалдау
бойынша қызмет.

3
1) темір жол кӛлігінің объектілерін қолайсыз табиғи құбылыстардан қорғағыш
екпе ағаштар отырғызу және одан әрі қызмет кӛрсету жолымен қорғау;
2) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кәсіпкерлік қызметті
жүзеге асыру;
3) жасанды және табиғи екпе ағаштарға қызмет кӛрсету.

10. «Магистраль-Қызметі» ЖШС
Бас директор – Смаилов Ерлан Серікұлы
Астана қ, Қонаев кӛшесі,6
e-mail: Les.buh_09@mail.ru

100

11. «Қамқор» жөндеу корпорациясы» ЖШС
Бас директор – Әміров Мұрат Мұхаметказинұлы
Астана қ, Қонаев кӛшесі,10.
Тел. 612 022, 612 086

100

1) Серіктестіктің меншігі болып табылатын еншілес ұйымдарының үлестерін
басқару;
2) құрылыс және темір жолды жӛндеу;
3) жылжымалы темір жолды дайындау және жӛнде, жаңалау.

12. «Құрық порты» ЖШС
Бас директор – Түрікпенбаев Абай Ноғайұлы
Астана қ, Қонаев кӛшесі,10.
Тел. 61-00-76

100

1) ғылыми-зерттеу қызметі;
2) тәжрибелік-конструкторлық қызметі;
3) жобалық-іздестіру қызметі;
4) жүкті ауыстырып тиеу;
5) жүк операциялары ӛндірісі үшін және (немесе) басқа мақсаттарға кеменің
портқа кіруі мен порттан кезекті шығу қызметі (кеменің кіруі);
6) кемелерге қызмет кӛрсету, соның ішінде:
агенттік қызметтер;
кемелерді жабдықтау бойынша қызметтер (шипчандлерлік);
кемелерді тұрмыстық және ӛндірістік қалдықтардан тазарту қызметтері;
кемелерді және басқа су кӛлік құралдары мен жабдықтарын жӛндеу және
техникалық қызмет кӛрсету;
жүктермен кӛлік-экспедиторлық және қоймалық операциялар;
теңіз және басқа да кемелердің жолаушыларына қызмет кӛрсету;
жүк және жолаушылар тасымалы;
бункерлік операциялар;
порт айдынында теңізде жүзу қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

13. «М.Тынышпаев атындағы Казақ көлік
және коммуникациялар академиясы» АҚ
Президент – ректор Қуанышев Бахытжан
Мұхамбетұлы
Алматы қ, Шевченко кӛшесі, 97
факс: 8-7272 – 92-57-21
www.kazatk.kz
e-mail: info@kazatk.kz

100

1) белгілі бір ӛндірістік, ғылыми-педагогикалық қызмет саласында жоғары
кәсіптік білімі бар мамандарды дайындау, қайта дайындау және (немесе)
біліктілігін жоғарылату;
2) орта кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
бағдарламалары бойынша мамандарды дайындау, қайта дайындау және
біліктілігін жоғарылату;
3) магистратура, докторантура және біліктілікті жоғарылатудың ӛз жүйесі
арқылы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы мен шетелдердің ӛзге де ғылыми

4
және оқу ұйымдарына жіберу жолымен ғылыми, ғылыми-зерттеу кадрлары мен
жетекшілік ететін қызметкерлерді дайындау және қайта дайындау;
14. «Транстелеком» АҚ
Президенті – Пшембаев Даурен Мейрамұлы
Астана қ, Қонаев кӛшесі, 10
тел. 610-611 факс 600-099
www.transtelecom.kz

51

1) түрлі телекоммуникациялық, халықаралық және қала аралық ақылы қызмет
түрлерін заңды және жеке тұлғаларға кӛрсету, Интернет арқылы бейне, аудио
конференциялар ӛткізу т.т;
2) темір жол кӛлігі үйымдарының арасындағы желілерді байланыстырып,
қызметін пайдалану;
3) магистральдық желі байланысын оптикалық талшықты желімен ғарыштық
радио желілік байланыспен қамтамасыз ету.

«ҚТЖ»ҰК» АҚ тәуелдi акционерлік қоғамдар
50
1) локомотивтерді шығары және оларды сату;
1. «Локомотив құрастыру зауыты» АҚ
Президенті – Тлеубаев Марат Болатұлы
2) локомотивтерге қосалқы бӛлшектерді жасап шығару және сату;
Астана қ, Индустриалдық аудан, локомотив
3) тартпалы жылжымалы құрам бойынша қызмет кӛрсету;
құрастыру завоттың аумағы, абоненттық ұящық
4) локомотив жұмысын техникалық ұйымдастыру бойынша қызмет кӛрсету.
1993.
Тел./факс 932104
www.Lokomotiv-leasing.kz
2. «Logistic System Management B.V.» ЖАК
Заңды мекен жайы: 1077ХХ, Амстердам,
Штравинскилан 411 (Нидерланды)
3. «Досжан темір жолы» АҚ
Президенті – Қоқаев Мүрат Бекбергенұлы
Алматы қ, Зенкова кӛшесі, 80 – заңды мекен
жай
Ӛскемен қ, Лениногорская кӛшесі, 102 – нақты
мекен-жай
тел. (727) 272 72 23, 272 72 25
www.kazrail.kz

50

46,016

Компанияларды немесе бизнесті тiркеу, қатысудың қабылдауы және
қаржыландыру
1) «Шар станциясы-Ӛскемен» жаңа темір жол желісін салу және пайдадану
туралы концессиялық келісімнің жүзеге асырылуын қамтамасыз ету;
2) Темір жол тасымалдауларын жүзеге асыруға қажетті «Шар станциясыӚскемен» темір жол желісінің және басқа нысандардың салынуын қамтамасыз
ету;
3) «Шар станциясы-Ӛскемен» жаңа темір жол желісінің және темір жол
инфрақұрылымының басқа нысандарының пайдалануын ұйымдастыру;

5

1. «Ақтау халықаралық теңіз сауда
порты»ұлттық компания» АҚ
Президенті – Ялбачев Михаил Юрьевич
Мекен жайы: 130000, Манғыстау облысы,
Ақтау қ, Ӛмірзақ ауылы
Тел.8 (7292) 544-549, факс 8(7292) 44-51-01
www.portaktau.kz

100

2. «ҚазАвтоЖол» ұлттық компания» АҚ
Президенті – Қизатов Ермек Ануарбекұлы
Астана қ, Амман кӛшесі, 8
Тел.8 (7172) 57-15-16, 27-88-00
www.kazautozhol.kz

100

Сенімді басқаруда
1) ТМД елдері мен басқа да шетелдік мемлекеттердің кемелеріне жүк тиеу,
түсіру, қызмет кӛрсету қызметтерін кӛрсету;
2) жүктермен кӛлік-экспедиторлық және қойма операциялары мен кӛліктің
басқа түрлерінен теңіз кӛлігіне және кері қарай жүктерді ауыстырып тиеу;
3) теңіз кемелері жолаушыларына қызмет кӛрсету.

1) мемлекеттік тапсырма негізінде жалпыға ортақ пайдаланылатын
республикалық және халықаралық маңызы бар автомобиль жолдарының
желісін дамыту жӛніндегі бюджеттік инвестициялық жобаларды іске асыру;
2) мемлекеттік тапсырманы орындау шеңберінде жалпыға ортақ
пайдаланылатын республикалық және халықаралық маңызы бар автомобиль
жолдарын жобалауды, салуды, реконструкциялауды, жӛндеуді және күтіпұстауды ұйымдастыру;
3) мемлекеттік тапсырманы орындауды ұйымдастыру шеңберінде жалпыға
ортақ пайдаланылатын халықаралық және республикалық маңызы бар
автомобиль жолдарын салудың, реконструкциялаудың, жӛндеудің және күтіпұстаудың барысы мен сапасын бақылау;

