«Қазақстан темір жолы» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамына
қарасты жəне еншілес мекемелер
Аты, жетекшісі, мекен жайы,
телефон/факс

Атқаратын жұмысы
Еншілес кəсіпорындар

1. АО «Қазтеміртранс»
(қайта тіркелгенге дейінгі атауы
«Казжелдортранс»АҚ)
Президенті Жайсаңбаев
Шағдарбек Нақипбекұлы
Астана қ, Қонаев көш,6, тел/факс
930601 / 600781
www.kazcargo.kz/

1) жүк тасымалдау, оның ішінде габариттен тыс, арнайы
жəне əскери жүктер, қауіпті жүктер, теміржол көлігімен;
2) көліктік- экспедициялық жеткізу қызметі;
3) вагондарды беру жəне тазалау қызметі;
4) мүлікті жалға беру

2. «Қазтранссервис» АҚ
Президент м.а Сағындықов Асқар
Советбекұлы,
Астана қ. Жұбанов көш. 63-а.
тел.580312, факс 580311, 933143,
e-mail: info@kts.kz,
www.kts.kz

1) жүк тасымалдауды ұйымдастыру, оның ішінде қауіпті,
контейнермен жəне жүк вагондарымен, (барлық көліктік
қатынастар түрі бойынша) заңды жəне жеке тұлғаларға
қосымша қызметтер;
2) жүк жіберушінің рəсімдеуден бастап жүкті алушыға
дейінгі көліктік кешенді қызмет;
3) жүктерді тасымалдауды контейнерлік жəне жүк
вагондарымен алып жүруді темір жол əкімшіліктерінің
келісімі негізінде жоспарлау .

3. «Жолаушылар тасымалы «
АҚ
Басқарма төрағасы (Президент) –
Жағыпаров Ақболат Ландышұлы,
Астана, Қонаев көш.6,
тел.600200,
факс 600193
www.temirzholy.kz

1) теміржолмен жолаушылар жəне олардың жүктерін
тасымалдауды ұйымдастыру, республикалық,
облысаралық, халықаралық бағытта пошта тасу
2) жолаушылар вагоны паркі жұмысын
ұйымдастыру, жөндеу;
3) Жолаушыларға сапалы қызмет көрсетуді
қамтамасыз ету

4. «Локомотив» АҚ
Президент – Медеубаев Марат
Жолдыұлы
Астана, Қонаев к.,6,
тел.
600401, факс 600426
www.Lokomotiv.kz

1) жылжымалы құрамды тарту қызметі;
2) пойыз қозғалысы жəне маневрлік қызметте қауіпсіздікті
қамтамасыз ету;
3) локомотивтердің техникалық қызметін ұйымдастыру.

5. «Транстелеком» АҚ
Президент – Аюпов Мирболат
Хайратұлы
Алматы, Қарасай батыр көш.,55,
тел. 8(3272) 965050, факс 965330
www.transtelecom.kz

1) түрлі телекоммуникациялық, халықаралық жəне қала
аралық ақылы қызмет түрлерін заңды жəне жеке
тұлғаларға көрсету, Интернет арқылы бейне, аудио
конференциялар өткізу т.т
2) темір жол көлігі үйымдарының арасындағы желілерді
байланыстырып, қызметін пайдалану
3) магистральдық желі байланысын оптикалық талшықты
желімен ғарыштық радио желілік байланыспен
қамтамасыз ету.
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6. «Локомотив сервис
орталығы» АҚ
Президент – Сəрсембаев Қазыбек
Жұмашұлы,
Астана, Сарыарка ауданы,
Сарыарка көш. ,37, тел. 934082,
933838
www.LSC.kz

1) локомотивті тұрақты əрі тиімді пайдалануға жан-жақты
техникалық дайындау;
2) локомотивтерді жанар жағар маймен қамту;
3) локомотивті май, су, құммен қамту;
4) локомтив тартымы қызметі.

7. «Көліктік қызмет орталығы»
АҚ
Президент – Кулаков Оралхан
Райханұлы
Астана, Шара Жиенкулова көш,
20 үй,
тел. 211645, 212305, факс 211342
www.ktg-cts.kz

1) теміржолдардың кіре беріс жолдарын пайдалануды
заңды жəне жеке тұлғаларға маневрлік жұмыс, жүк
тиеу-түсіруге беру
2) жүк тасымалдау кезіндегі қосымша жұмыстар

8. «Темiржолсу» АҚ
Президент – Тəжибаев Абдулла
Əбдуханұлы
Астана, Республика д, 68,
т.770502, факс 770515
e-mail: temirzholsu_kadr@mail.ru

1) темір жол көлігі жəне тұрғындарды ауыз су,
техникалық сумен қамту;
2) ағын суларды тазалау жəне ағыту;
3) санитарлық техникалық құрылғыларды су жүйесін
сумен қамту.

9. «Темiржолжылу» АҚ
Президент - Есимханов Қуат
Есимханұлы
Астана, Қонаев,6,
тел. 493221, факс 600572
e-mail: rustemova_m@mail.ru

1) темір жол көлігі ұйымдары мен заңды тұлғаларды
тұрғындарды жылу жəне электр қуатымен қамту;
2) қатты жəне сұйық отынды сатып алу, өткізу;
3) кеңестік қызмет.

10. «Əскерилендірілген
теміржол күзеті» АҚ
Президент - Семин Анатолий
Вячеславович
Астана, Сарыарка ауданы,
Карталы көш., 4, т.933305
www.vjdo.kz

1) жеке тұлғалардың өмірі мен денсаулығын қорғау;
2) заңды жəне жеке тұлғалардың мүліктерін тасымалдау
кезінде қорғау;
3) заңды жəне жеке тұлғалардың құқығын бұзу
оқиғалаларынан сақтандыру туралы кеңес;

11. "Локомотив жөндеу"
Президент - Дүйсенов Серік
Тастыбайұлы
Астана, Қонаев,6,
тел. 600226
www.remlok.kz

1) жылжымалы құрамды жол техникаларын жаңғырту,
күрделі жөндеуден өткізу (ЭСО, ФРЭС и т.д.);
2) локомотив құралдарына жөндеу жүргізуқосалық
бөлшектерді қалыпа келтіру т.т.

12. "Локомотив құрастыру
зауыты" АҚ
Президент м. а. – Ершов Андрей

1) локомотив құрастыру;
2) локомотивке қажетті қосалқы бөлшектер шығару;
3) жылжымалы құрамды тартым қызметі;
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Валерьевич.
Астана, Индустриалдық аудан, ,
абонент жəшігі 1993.
тел./факс 932104
www.Lokomotiv-leasing.kz

4) локомотивтердің техникалық қызметі.

13. "Алматы вагон жөндеу
зауыты"
Президент - Дүйсенов Дүйсембай
Төлеубайұлы
Алматы, Түрксіб ауданы,
Сортировочная көш., 14,
тел. 296-21-78, факс 296-27-60
www.avz.kz

1) теміржол жылжымалы құрамын дайындау жəне
жөндеу;
2) қосалқы бөлшектерді шығару жəне қалпына келтіру.

14. «Орман қорғау » АҚ
Бас директор – Мəуленов
Бақберген Бөлдешұлы
Астана, Сарыарка ауданы,
Қонаев көш. 29/1
тел./факс 602590
e-mail: Les.buh_09@mail.ru

1) орманды заңсыз кесуден, өрттен қорғау, магистралдың
желі бойына қорғаныш орнату, темір жол нысандарын
вокзал, станцияларды көкжелектендіру

15. «Ертіс сервис» АҚ
Бас директор - Сағындықов
Баймаханбет Əбутəлипұлы
Павлодар, Солтүстік өндірісті
аймақ
тел. 8 (7182) 371312, факс 371316
www.ertys.isd.kz

1) мұнай жүктеріне тиесілі вагондарды тазалау, булау;
2) цистенраларды ағымдағы жөндеуден өткізу.

16. «Қазықұрт- Оңтүстік» ЖШС 1) мұнай құятын вагондарды булау, тазалау дайындау;
Бас директор - Құрманбеков
2) цистерналарды ағымдағы жөндеу.
Ержан Исабекұлы
Шымкент, Қапал батыр көш., 5
км, б/н
тел. 7252-95-41-74,
факс 7252-95-41-71
www.kazykurt-yug.texac.kz
«ҚТЖ» ҰК» АҚ-ға қарасты акционерлік қоғамдар
1) Шар -Өскемен жаңа теміржол желісінің құрылысы мен
1. "Досжан темір жолы" АҚ
Президент – Қажыбаев Айдар
пайдаланылуын концессиялық негізде қамтамасыз ету
Сабыртайұлы
2) Темір жол тасымалын ұйымдастыруға қажетті темір
Алматы, Зенков көш. 80 жол желісі мен басқа да нысандардың жұмысын
юридический адрес Алматы,
қамтамасыз ету;
Фурманов көш. 127 - тел. (727)
272 72 23, 272 72 25
www.kazrail.kz
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2. «Кедентранссервис» АҚ
Президент – Алдабергенов Талғат
Сағиұлы
Астана, Əуэзов көш., үй 46/1, тел.
550450
www.kdts.kz

1) жолаушылар, жүк, қауіпті жүктерді тасымалдау;
2) локомотив тартымы қызметін ұсыну;
3) вагон (контейнер)
операторы қызметін ұсыну
4) теміржол жылжымалы құрамын жөндеу жəне
пайдалану.

3. «Темiржол жондеу» АҚ
Президент - Ерғожин Саянтай
Қаукышұлы,
Астана, Егемен Қазақстан газеті
көш., д,3/5,
тел.945102, факс 935111
www.temirzholzhondeu.kz/

1) жол жəне жол шаруашлығы нысандарына күрделі жəне
орташа жөндеуді ұйымдастыру;
2) жаңа теміржол желілерін құрылысын жүргізу;
3) темір жол машиналары мен механизмдерін пайдалану,
қызмет көрсету, жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру.

