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AO «KasaxcTaHCKaH

3A9BKA

AKixHonepHoe oSmeeTBO «Hau,HOHajiBHaH
aconH» (BHH 020540003431, KA3AXCTAH, 010000, Arcana r.a., ECHJIBCKHH p.

a., KynaeBa,6, Ten: 87172603194, e-mail: baraisova_g@railways.kz) nanpaBjiaeT TCKCT
HHc[)opMamioHHoro coo6meHH)j na pyccKOM, KasaxcKOM a3tiKe(ax), ^Jia
pa3MemeHH^/ony6jiHKOBaHHJi ero Ha HHTepneT-peeypce ^enosHTapH^ (J)HHaHcoBOH

npeflCTaBji^ioinero co6oH cpe^cTBo MaccoBOH HH(J)opMaii;HH corjiacno
OMy B no^nyHKTe 3) nyHKTa 2 HpaBHJi pasMen^eHHa na HHTepneT-

pecypcax flenosHTapna (J)HHaHcoBOH cnraeTHocTH, C[)OHAOBOH 6np>KH HH^opManHH o
KOpnOpaTHBHBIX CO6LITK3X, $HH^HCOBOH OTH6THOCTH H ayflHTOpCKHX OTHeTOB, CHHCKOB

a<J)c[)HJiHHpoBaHHLix JIH^ aKixHonepHBix o6mecTB, a TaioKe HHc^opManHn o cyMMapnoM
pasMepe B03Harpa>K^eHHJ5 HJienoB HcnojiHHTejiLHoro oprana no HToraM ro^a,
yTBep>KfleHHBix nocTaHOBJienneM HpaBjieHHa HannoHaxibHoro BaHKa Pecny6jiHKH
KaaaxcTan OT 28 HHBap^ 2016 ro^a JNs 26.
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noKaaaxejib / KepccTKiuu / Indicator

3

CoflepmawHe H«(j)opMauHH / AKnapax Masw^Hbi /
Information content

4
HH())opiviauHa o coBepmeHHH aKUHonepHbiivi o6wecTBOM C/ICJIOK, B coBej)uieHHH KOTOPWX oSmecTBOM HivieeTcn
saHHTepecosaHHOCTb
AKUHOHepjiiK Koraivi jKacaran MaiYii-rre-riep, KoraiviHbm ojiapaw jKacayr a MYflflejiijiiri Sap iviaiviijieJiepfli wacaraHbi
xypajibi aKnapar

-HBjiaeTCfl JIH coBepiuenHaa cflenKa(H) KpynnoH
c^ejiKOH H/HJIH c^enKofl no nonyHeHroo sanMa B
paswepe, cocTaBjiHiomeM ^Bajmatb naTb H 6o;iee
npouenxoB OT paawepa coScxBenHoro Kamrrana
AO?
)KacajiFaH M3Mijie(jiep) ipi >K9He/neMece >i<acajiraH
ipi MQMijie AK ivieHiniKriK KanHTanbi MenmepineH
5j<HwpMa 6ec MOHe o/iaH aa >Korapti nafitisaw
KypawTbiH MOJiuuepiiweri Kapbisaw (sawivi) any
6oHbiHiua MSMineci 6oj7tin canajiaabi Ma?

Hex

»:OK

19569



  При заключении в течение одного рабочего дня нескольких сделок, в совершении которых акционерным 

обществом имеется заинтересованность, допускается предоставление информации по таким сделкам 

посредством представления акционерным обществом одной заявки, содержащей информацию по 

нескольким таким сделкам.  

Бір жұмыс  күні ішінде олардың жасалуында акционерлік қоғамның мүдделілігі бар бірнеше мәміле 

жасау кезінде, осындай мәмілелер бойынша ақпаратты  акционерлік қоғам осындай бірнеше мәміле 

бойынша ақпараты бар бір өтінімді  ұсыну арқылы ақпаратты ұсыну рұқсат етіледі. 

1 дата заключения сделки(-ок) 05.09.2016   

мәміле жасалған күн   

  Количество заявленных сделок (рассчитвается 

автоматически) 

53   

Ұсынылған мәмілелер саны (автоматты түрде 

есептеледі) 

  

1 Сделка     

Мәміле     

1.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

1.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

1.2 Номер договора 09/52-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

1.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" Акционерлік қоғамы 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040000572 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "Қазтеміртранс"  

    Мәміле тараптарының атауы АҚ "Қазтеміртранс" 

1.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

2 Сделка     

Мәміле     

2.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

2.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

2.2 Номер договора 09/12-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

2.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" Акционерлік қоғамы 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 081140008530 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "ARLAN-TRANS-ASTANA" 

    Мәміле тараптарының атауы ЖШС "ARLAN-TRANS-ASTANA" 

2.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

3 Сделка     

Мәміле     

3.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

3.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

3.2 Номер договора 09/29-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

3.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Нерезидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент емес 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" Акционерлік қоғамы 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 040240005450 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки АО "Вагонсервис" 

    Мәміле тараптарының атауы АҚ "Вагонқызметі" 

3.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

4 Сделка     

Мәміле     

4.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

4.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

4.2 Номер договора 09/46-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

4.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" Акционерлік қоғамы 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 020540000922 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "Пассажирские перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы АҚ "Жолаушылр тасмалы" 

4.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

5 Сделка     

Мәміле     

5.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

5.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

5.2 Номер договора 09/07-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

5.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" Акционерлік қоғамы 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 911026351128 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ИП "Golt Sprint" 

    Мәміле тараптарының атауы ЖК "Golt Sprint" 

5.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

6 Сделка     

Мәміле     

6.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

6.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

6.2 Номер договора 09/45-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

6.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" Акционерлік қоғамы 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 020540000922 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки АО "Пассажирские перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы АҚ "Жолаушылр тасымалы" 

6.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

7 Сделка     

Мәміле     

7.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

7.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

7.2 Номер договора 09/11-ГП/524/10   

Келісім-шарт нөмірі   

7.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 991140001226 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "Транстелеком" 

    Мәміле тараптарының атауы АҚ "Транстелеком" 

7.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

8 Сделка     

Мәміле     

8.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

8.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

8.2 Номер договора 09/17-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

8.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 050740000251 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "КСИ Фактор" 

    Мәміле тараптарының атауы "КСИ Фактор" ЖШС 

8.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

9 Сделка     

Мәміле     

9.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

9.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

9.2 Номер договора 09/27-ГП/67-

ЛПП 
  

Келісім-шарт нөмірі   

9.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 040240005351 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки АО "Пригородные перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы  "Қала маңындағы тасымал" АҚ 

9.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

10 Сделка     

Мәміле     

10.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

10.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

10.2 Номер договора 09/04-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

10.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 050240012861 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "Аждар и К" 

    Мәміле тараптарының атауы "Аждар и К" ЖШС 

10.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

11 Сделка     

Мәміле     

11.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

11.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

11.2 Номер договора 09/48-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

11.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 940540001103 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "Акмолинский вагоноремонтный завод" 

    Мәміле тараптарының атауы "Ақмола вагонды жөндеу заводы" АҚ 

11.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

12 Сделка     

Мәміле     

12.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

12.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

12.2 Номер договора 09/10-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

12.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 020440003517 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки ТОО "Богатырь Транс" 

    Мәміле тараптарының атауы "Богатырь Транс" ЖШС 

12.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

13 Сделка     

Мәміле     

13.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

13.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

13.2 Номер договора 09/08-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

13.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 010740001738 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "Вагоно-ремонтное депо БУРАБАЙ" 

    Мәміле тараптарының атауы "Бурабай вагон-жөндеу депосы" ЖШС 

13.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

14 Сделка     

Мәміле     

14.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

14.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

14.2 Номер договора 09/02-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

14.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 040140002016 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "Жамбыл Рем Сервис" 

    Мәміле тараптарының атауы "Жамбыл Рем Қызметі" ЖШС 

14.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

15 Сделка     

Мәміле     

15.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

15.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

15.2 Номер договора 09/53-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

15.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040000572 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки АО "Қазтеміртранс" 

    Мәміле тараптарының атауы "Қазтеміртранс" АҚ 

15.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

16 Сделка     

Мәміле     

16.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

16.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

16.2 Номер договора 09/54-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

16.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040000572 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "Қазтеміртранс" 

    Мәміле тараптарының атауы "Қазтеміртранс" АҚ 

16.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

17 Сделка     

Мәміле     

17.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

17.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

17.2 Номер договора 09/28-ГП/136   

Келісім-шарт нөмірі   

17.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 040240005450 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "Вагонсервис" 

    Мәміле тараптарының атауы АҚ "Вагонқызметі" 

17.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

18 Сделка     

Мәміле     

18.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

18.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

18.2 Номер договора 09/14-ГП/133   

Келісім-шарт нөмірі   

18.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 040240005450 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки АО "Вагонсервис" 

    Мәміле тараптарының атауы "Вагонқызметі" АҚ 

18.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

19 Сделка     

Мәміле     

19.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

19.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

19.2 Номер договора 09/30-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

19.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 060540004487 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО ПК "Туран экспресс" 

    Мәміле тараптарының атауы ЖШС ПК "Тұран экспресс" 

19.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

20 Сделка     

Мәміле     

20.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

20.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

20.2 Номер договора 09/47-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

20.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 020540000922 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "Пассажирские перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "Жолаушылр тасмалы" АҚ 

20.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

21 Сделка     

Мәміле     

21.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

21.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

21.2 Номер договора 09/44-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

21.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 040540003297 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки ТОО "KAZRAIL SERVICE" 

    Мәміле тараптарының атауы "KAZRAIL SERVICE" ЖШС 

21.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

22 Сделка     

Мәміле     

22.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

22.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

22.2 Номер договора 09/09-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

22.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 040140001187 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "Ак-Жайык-7" 

    Мәміле тараптарының атауы "Ақ-Жайық-7" ЖШС 

22.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

23 Сделка     

Мәміле     

23.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

23.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

23.2 Номер договора 09/19-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

23.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 040140003758 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "Шымкент Рем Сервис" 

    Мәміле тараптарының атауы "Шымкент Рем Қызметі" ЖШС 

23.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

24 Сделка     

Мәміле     

24.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

24.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

24.2 Номер договора 09/06-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

24.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 850929350122 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки ИП "Кулешов Евгений Викторович" 

    Мәміле тараптарының атауы "Кулешов Евгений Викторович" ЖК 

24.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

25 Сделка     

Мәміле     

25.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

25.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

25.2 Номер договора 09/49-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

25.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 040340003379 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки РГП на ПХВ "Банкнотная фабрика Национального 

Банка Республики Казахстан" 

    Мәміле тараптарының атауы РГП,  ПХВ "Қазақстан Республикасының Ұлттық 

банкноттық фабрикасы" 

25.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

26 Сделка     

Мәміле     

26.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

26.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

26.2 Номер договора 09/16-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

26.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 151240013114 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "Алтын 2050" 

    Мәміле тараптарының атауы "Алтын 2050" ЖШС 

26.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

27 Сделка     

Мәміле     

27.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

27.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

27.2 Номер договора 09/05-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

27.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 151240013114 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки ТОО "Алтын 2050" 

    Мәміле тараптарының атауы "Алтын 2050" ЖШС 

27.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

28 Сделка     

Мәміле     

28.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

28.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

28.2 Номер договора 09/15-ГП/134   

Келісім-шарт нөмірі   

28.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 040240005450 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "Вагонсервис" 

    Мәміле тараптарының атауы "Вагонқызметі" АҚ 

28.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

29 Сделка     

Мәміле     

29.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

29.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

29.2 Номер договора 09/18-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

29.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 120740012588 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "ПОРТ КУРЫК"  

    Мәміле тараптарының атауы "ПОРТ ҚҰРЫҚ" ЖШС 

29.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

30 Сделка     

Мәміле     

30.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

30.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

30.2 Номер договора 09/13-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

30.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 070740007153 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 

    Мәміле тараптарының атауы "ҚазМұнайГаз Өнімдері" ЖШС 

30.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

31 Сделка     

Мәміле     

31.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

31.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

31.2 Номер договора 09/25-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

31.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 070740007153 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 

    Мәміле тараптарының атауы "ҚазМұнайГаз Өнімдері" ЖШС 

31.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

32 Сделка     

Мәміле     

32.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

32.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

32.2 Номер договора 09/23-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

32.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 070740007153 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 

    Мәміле тараптарының атауы  "ҚазМұнайГаз Өнімдері" жшс 

32.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

33 Сделка     

Мәміле     

33.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

33.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

33.2 Номер договора 09/21-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

33.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 110540020926 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки ТОО "Прометей Энерджи" 

    Мәміле тараптарының атауы "Прометей Энерджи" ЖШС 

33.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

34 Сделка     

Мәміле     

34.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

34.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

34.2 Номер договора 09/22-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

34.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 110540020926 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "Прометей Энерджи" 

    Мәміле тараптарының атауы "Прометей Энерджи" ЖШС 

34.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

35 Сделка     

Мәміле     

35.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

35.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

35.2 Номер договора 09/31-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

35.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 070740007153 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 

    Мәміле тараптарының атауы "ҚазМұнайГаз Өнімдері" ЖШС 

35.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

36 Сделка     

Мәміле     

36.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

36.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

36.2 Номер договора 09/37-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

36.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 960340000693 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки ТОО "Трек" 

    Мәміле тараптарының атауы "Трек" ЖШС 

36.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

37 Сделка     

Мәміле     

37.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

37.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

37.2 Номер договора 09/24-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

37.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 070740007153 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "ҚазМұнайГаз Өнімдері" 

    Мәміле тараптарының атауы "ҚазМұнайГаз Өнімдері" ЖШС 

37.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

38 Сделка     

Мәміле     

38.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

38.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

38.2 Номер договора 09/03-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

38.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 990840001922 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "Корпорация Нукер" 

    Мәміле тараптарының атауы "Нұкер Корпорациясы" ЖШС 

38.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

39 Сделка     

Мәміле     

39.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

39.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

39.2 Номер договора 09/50-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

39.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 090140003569 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки ТОО "Единый Консолидирующий Центр" 

    Мәміле тараптарының атауы "Ортақ Консолидарлық орталық" ЖШС 

39.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

40 Сделка     

Мәміле     

40.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

40.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

40.2 Номер договора 09/51-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

40.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 990940000125 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "Универсал" 

    Мәміле тараптарының атауы "Универсал" ЖШС 

40.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

41 Сделка     

Мәміле     

41.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

41.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

41.2 Номер договора 09/33-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

41.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 000940002474 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "Семипалатинский метизный завод" 

    Мәміле тараптарының атауы  "Семей метиз заводы" ЖШС 

41.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

42 Сделка     

Мәміле     

42.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

42.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

42.2 Номер договора 09/32-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

42.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 931240000210 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки АО "ПЗТМ" 

    Мәміле тараптарының атауы "ПЗТМ" АҚ 

42.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

43 Сделка     

Мәміле     

43.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

43.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

43.2 Номер договора 09/43-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

43.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 050640000367 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "Format Mach Compani" Инжиниринг-

маркетинговая компания 

    Мәміле тараптарының атауы ЖШС "Format Mach Compani" Инжиниринг-

маркетинтік компаниясы 

43.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

44 Сделка     

Мәміле     

44.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

44.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

44.2 Номер договора 09/38-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

44.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 931240000210 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО  фирма "Технологические линии" 

    Мәміле тараптарының атауы ЖШС  фирма "Технологиялық жүйее" 

44.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

45 Сделка     

Мәміле     

45.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

45.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

45.2 Номер договора 09/41-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

45.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 931240000280 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки АО "Семипалатиский машиностроительный завод" 

    Мәміле тараптарының атауы "Семей машина құрастыру  заводы" АҚ 

45.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

46 Сделка     

Мәміле     

46.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

46.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

46.2 Номер договора 09/40-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

46.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 080140001580 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "ЭКОпром Павлодар" 

    Мәміле тараптарының атауы "ЭКОпром Павлодар" ЖШС 

46.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

47 Сделка     

Мәміле     

47.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

47.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

47.2 Номер договора 09/34-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

47.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 110540010057 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "Drive Industry" 

    Мәміле тараптарының атауы "Drive Industry" ЖШС 

47.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

48 Сделка     

Мәміле     

48.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

48.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

48.2 Номер договора 09/42-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

48.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 050640000367 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки ТОО "Format Mach Compani" Инжиниринг-

маркетинговая компания 

    Мәміле тараптарының атауы ЖШС "Format Mach Compani" Инжиниринг-

маркетинтік компаниясы 

48.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

49 Сделка     

Мәміле     

49.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

49.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

49.2 Номер договора 09/36-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

49.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 050740004928 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "Трибо" 

    Мәміле тараптарының атауы "Трибо" ЖШС 

49.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

50 Сделка     

Мәміле     

50.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

50.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

50.2 Номер договора 09/20-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

50.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 030540000766 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО «Казтехресурс» 

    Мәміле тараптарының атауы ЖШС  «Казтехресурс» 

50.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

51 Сделка     

Мәміле     

51.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

Нет 

  



общества) 

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

51.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

51.2 Номер договора 09/35-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

51.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   

  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 061140013335 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 



  2. Наименование стороны сделки ТОО "BARIT-GROUP" 

    Мәміле тараптарының атауы "BARIT-GROUP" ЖШС 

51.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

52 Сделка     

Мәміле     

52.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

52.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  

Мәміле нәтижесінде АҚ активтерінің 

мөлшерін 10% - тен артық, бірақ 25% - тен 

кем сомасында мүлік сатып алынды/ иеліктен 

шығарылды 

Жоқ 

  

52.2 Номер договора 09/26-ГП   

Келісім-шарт нөмірі   

52.3 предмет сделки подписание соглашения о перемене лиц в 

обязательстве между АО "НК "КТЖ" и АО "КТЖ - 

Грузовые перевозки" 

мәміле мәні "ҚТЖ" ҰҚ" АҚ және "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

арасында міндеттерінде тұлғаларды өзгеру туралы 

келісімшартқа қол қою 

  контрагент(ы) сделки 3   

мәміле тараптары   

  1 1. ИИН/БИН стороны сделки 020540003431   

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН   



  2. Наименование стороны сделки Акционерное общество «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

    Мәміле тараптарының атауы «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания 

акционерлік қоғамы 

  2 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 031040001799 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки АО "КТЖ-Грузовые перевозки" 

    Мәміле тараптарының атауы "КТЖ-Жүк тасымалы" АҚ 

  3 1. ИИН/БИН стороны сделки; резидентство 101140001679 Резидент 

    Мәміле тараптарының ЖСН/БСН; 

резиденттік белгісі 

Резидент 

  2. Наименование стороны сделки ТОО "Фрейткар Компонентс" 

    Мәміле тараптарының атауы "Фрейткар Компонентс" ЖШС 

52.4 дата принятия органом акционерного общества 

решения о совершении сделки. 

31.08.2016 
  

акционерлік қоғам органының мәміле жасау 

туралы шешімді қабылдау күні    

53 Сделка     

Мәміле     

53.1 Содержит ли договор о заключении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, информацию, 

составляющую банковскую тайну, тайну 

страхования, коммерческую тайну на рынке 

ценных бумаг и иную тайну, охраняемую 

законами Республики Казахстан? (при 

размещении информации о совершении 

акционерным обществом сделки, в совершении 

которой обществом имеется 

заинтересованность, публикуется только дата и 

номер договора (при наличии номера), а также 

иная информация  по решению акционерного 

общества) 

Нет 

  

Акционерлік қоғамның мәміле жасауға 

мүдделілігі бар мәмілелерді жасау туралы 

шартта бағалы қағаздар нарығында банк 

құпиясы, сақтандыру құпиясы, коммерциялық 

құпия және өзге де құпиялар жөнінде, Қазақстан 

Республикасының заңдарымен қорғалатын 

ақпарат бар ма? (акционерлік қоғамның ірі 

мәмілелерді және (немесе) қоғамның оларды 

жасауға мүдделілігі бар мәмілелерді жасау 

туралы ақпаратты орналастырған кезде 

шарттың күні және нөмірі (бар болса), сондай-

ақ акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге 

де ақпарат жарияланады) 

Жоқ 

  

53.1а В результате сделки приобретено / отчуждено 

имущество на сумму, равную и более 10%, но 

менее 25% от размера активов АО 

Нет 

  



53.2

53.3

53.4 '

MdMiJie Hsmuotcecinde AK, atunuemepiHiri
Mejnuepiu 10% - men apmux,, 6ipa^ 25% - men
K6M comacbwda MyjiiK cambin cuibindbi/ uejimmen
UtblSapblJldbl

HoMep .aorosopa

KeJiiciM-iuapT HeMipi

npe^MCT caejiKH

MSMilie M9Hl

KOHmpaeemn(bi) cdemn

MdMiJie mapanmapbi

1

2

3

1 . HHH/BHH CTOpOHbi onejiKH

Moiviijie TapanTapbiHbm )KCH/BCH

2. HanivieHOBaHHe cToponbi C^CJIKH

MaMijie TapanTapbiHbim.aTaybi

1 . HHH/BHH cTopoHbi c^e^KH; pesvweHTCTBO

MsMine TapanTapbiHbm >KCH/BCH;
pesH^eHiriK 6enrici
2. HaHM6HOBaHHe CTOpOHbi C4CJ1KH

MQMijie TapanTapbiHbm aTaybi

1 . HHH/BHH CTopoHbi caejiKH; pesmienTCTso

Mawiijie TapanTapbiHbm ^CH/BCH^
pesH^eHTriK 6enrici
2. HaHMeHOBaHne CTopoHbi c^e^KH

MaMiiie TapanTapbiHbm aTaybi

aaTa npHHaTHfl opraHOM aKUHonepHoro o6mecTBa
pemeHHfl o coBepmenHH cjieiiKM.

aKUHOHep^ii< KOFSM opraHbinbin MSMijie >Kacay
xypajibi meuiiivifli KaSbiJiztay KyHi

)KOK

09/39-m

noanncaHHe corjiameHHs o nepeMeHe HHU B
o6a3aTejibCTBe Meawy AO "HK "KT»:" H AO "KT5K -
FpysoBbie nepeB03i<n"
"KT>K" YK" AK >K3He "KT)K-»:YK TacbiMajibi" AK
apacbmaa MiH^eTTepiH/ie TYJirajiapzibi esrepy Typajibi
KCJiiciMuiapTKa KOJI KOIO
3

020540003431

AKHHOnepnoe o6iuecTBo «HauHOHajibHaji KOMnaHna
«K,a3aKCTaH Teiviip >KOJibi»

«KasaKCTaH Teiviip >KOJibi» YJITTHK KOMnaHHa
aKUHOHepjiiK KoraMbi

031040001799 PesmieHT
PesnaeHT

AO "KT)K-rpy30Bbie nepeB03Kn"

"KT)K-)KYK TacbiMajibi" AK

000940002474 PesnaeHT
PesimeHT

TOO "CeMHriaj'iaTHHCKHH MCTHSHUH sasozi"

"CeMBH M6TH3 3aBO,abl" 5KUQC

31.08.2016

-x^-^TVT W K T^Z*^

no (|)iniaHcaM M, Ka6auieB

Hen.: BapancoBa F.
Ten.: 87172603194


