“O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ
tashkiliy tuzulmasi
Aksiyadorlar umumiy yig‘ilishi
Taftish komissiyasi

Kuzatuv kengashi

Ichki audit xizmati

Boshqaruv raisi

Boshqaruv raisining
birinchi o‘rinbosari

Bosh menedjer-bosh
muxandis

Iqtisodiy tahlil
va prognozlash boshqarmasi
15 nafar

Mehnat muhofazasi, texnika
va sanoat xavfsizligi
boshqarmasi
3 nafar

Moliya boshqarmasi
16 nafar
“O‘ztemiryo‘lhisob”
markazi

“Ekskavatorlarni va
gusenitsali texnikani
taʼmirlash zavodi”UK
“O‘ztemiryo‘lmashtaʼmir” UK
“Quyuv-mexanika
zavodi” SHK
“Andijon mexanika zavodi”
SHK
“14-son rels payvandlash
poyezdi” UK
“Eyvalek maxsus temir
beton” UK
“Toshkent yo‘lovchi
vagonlarini qurish va
taʼmirlash zavodi” AJ
“O‘zvagontaʼmir” AJ
“Granit” AJ
“Toshkent mexanika zavodi”
AJ

.

.

Sanoat faoliyatini tashkil
etish va nazorati
boshqarmasi
Strategik rivojlantirish
boshqarmasi
Temir yo‘l texnikalari,
mashina va mexanizmlar
boshqarmasi
Lokomotivlardan
foydalanish boshqarmasi
Vagon xo‘jaligi boshqarmasi
Yo‘l xo‘jaligi boshqarmasi
Signalizatsiya va aloqa
boshqarmasi
Elektr taʼminoti
boshqarmasi
Toshkent uzel
signallashtirish va aloqa
distansiyasi
“Temiryo‘lyonilg‘itaʼmin»
boshqarmasi
“O‘zbekiston” Lokomotiv
deposi

Boshqaruv raisining
o‘rinbosari

Tashishlarni tashkil etish
boshqarmasi
10 nafar

Yuk va tijorat ishlari
boshqarmasi
Yagona dispetcherlik
markazi
Texnika va texnologiya
nazorati boshqarmasi
Statistika va hisob
boshqarmasi
Yuqori tezlikdagi yo‘lovchi
poyezdlar xarakatini tashkil
etish va foydalanish
boshqarmasi
Harbiylashtirilgan qo‘riqlash
boshqarmasi
Axborot-hisoblash markazi

“O‘zbektemiryo‘lekspeditsiya” UK
“Toshkent MTU*” UK
“Qo‘qon MTU” UK
“Buxoro MTU” UK
“Qo‘ng‘irot MTU” UK
“Qarshi MTU” UK
“Termiz MTU” UK
“O‘ztemiryulyulovchi”AJ
“Yo‘lreftrans”AJ
“O‘ztemiryo‘lkonteyner”AJ

Boshqaruv raisining
o‘rinbosari

Investitsiyalarni jalb qilish
va investitsiya loyihalarini
amalga oshirish boshqarmasi
10 nafar

Qishloq xo‘jaligi
boshqarmasi
Kapital qurilish direksiyasi
Maxsus direksiya
Sardoba suv ombori
obektlaridan foydalanish va
rivojlantirish direksiyasi

“1-son Energomontaj
poyezdi» UK
“406-son ixtisoslashtirilgan
qurilish-montaj
poyezdi” UK
“O‘ztemiryo‘lqurilishmontaj” UK
“Ko‘prikqurilish”
tresti UK
“Ugam-chotkol”buyurtma
qo‘riqxonasi UK
“Sardoba” agrosanoat
majmuasi UK

Boshqaruv raisining
o‘rinbosari

“Tebinbuloq” koni negizida
kon-metallurgiya
majmuasini qurish
direksiyasi”

“Sharg‘unko‘mir” AJ

Boshqaruv raisining
o‘rinbosari

Maxsus xizmat
7 nafar

Boshqaruv raisining
o‘rinbosari –
“Toshkent
metropoliteni” UK
boshlig‘i

Personalni boshqarish va
kadrlarni tayyorlash
boshqarmasi
8 nafar
Xalqaro hamkorlik va tashqi
iqtisodiy aloqalar
boshqarmasi
6 nafar
Toshkent temir yo‘l
texnikumi
Samarqand temir yo‘l
texnikumi
Qo‘qon temir yo‘l
transporti kolleji
Temiryo‘lchilar madaniyat
saroyi

Rais maslahatchisi
1 nafar
Yuridik boshqarma
5 nafar
Boshqaruv raisi xuzuridagi
kotibiyat
3 nafar

“Toshkent
metropoliteni” UK

Tibbiy-sanitariya xizmati
“Lokomotiv” markaziy
jismoniy tarbiya va sport
klubi stansiyalardagi
filiallari bilan
“Nazarbek sanatoriya”
muassasasi
“Omonxona” balneologik
kompleksi

Temir yo‘l hamkorligi
tashkiloti xuzurida
“O‘zbekiston temir yo‘llari”
AJ vakili
1 nafar
Moskva shahridagi
“O‘zbekiston temir yo‘llari”
AJ vakili
1 nafar
Logistikani rivojlantirish va
raqamlashtirish bosh
boshqarmasi
Aksiyadorlar bilan
korporativ munosabatlar
boshqarmasi
Ishlarni boshqarish
direksiyasi
Axborot-tahliliy media
markazi
Amaliy dasturlar va ITtexnologiyalarni amalga
oshirish guruhi
Komplayens-nazorat
boshqarmasi

– boshqaruv va nazorat organlari
– markaziy apparat
– yuridik maqomiga ega bo‘lmagan tarkibiy bo‘linmalar
– yuridik maqomiga ega bo‘lgan bo‘linmalar

MTU*- mintaqaviy temir yo‘l uzeli

Boshqaruv apparati xodimlarining umumiy soni – 94 nafar

