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«Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре» форумы 

(«Алабуга» махсус икътисади зонасының административ бинасы)   

ПЛЕНАР УТЫРЫШ 

 

30.11.2017         Алабуга шәһәре 

 

Васил Шәйхразиев:  Хәерле көн, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич! 

Хәерле көн мөхтәрәм утырышта катнашучылар, газиз милләттәшләр, 

хөрмәтле кунаклар! Сезне барыгызны да Татарстан җирендә, Алабуга 

җирендә тәбриклибез. рөхсәт итсәгез, үзебезнең форумны башлап 

җибәрербез. 

Хөрмәтле коллегалар, бүген безнең Россия Федерациясенең 36 

төбәгеннән  һәм 13 чит илдән  эре бизнес вәкилләре катнаша.  Иң мөһиме ел 

саен, менә 12нче тапкыр очрашабыз. Быел тагын безнең арабызда безнең 

Президентыбыз Рөстәм Нургалиевич монда. Әйдәгез барыбыз да алкышлап 

алыйк, рәхмәтле булыйк.  

Без утырышыбызны башлап җибәрәбез. Әле яңа гына выставка карадык. 

Шуңа күрә хәзер чыгыш ясаулар булачак. Кемнәр чыгыш ясый, регламент 

буенча 5-7 минутка сыерга тырышыгыз. Чөнки безнең күбегезне тыңлыйсы 

килә.  

Хөрмәтле дуслар, коллегалар! Бүгенге форум кысаларында татар 

эшмәкәрләренең 3 юнәлештә алып барган эшчәнлегенә тукталырбыз.   

1. Кытай Халык Республикасының Шэньчжэнь шәһәрендә урнашкан 

халыкара сәүдә мәйданында «Татар йорты» ачылуы һәм аның 

кысаларында эшмәкәрләребезнең эшчәнлеге турында.   

2. Татарстан Президенты фәрманы нигезендә эшләнгән халыкара 

«Татар-тур» проекты концепциясен  тормышка ашыру юнәлешләрен 

билгеләү.  

3. Татар эшмәкәрләренең Татарстан Республикасы икътисады белән 

элемтәләрен урнаштыру мәсьәләләре каралыр.  
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Әгәр дә, Рөстәм Нургалиевич, рөхсәт итсәгез, без чыгышларны башлар 

идек. Беренче сүз «Алабуга» махсус икътисади  зонасының генераль 

директоры урынбасары, Татарстан Республикасының атказанган 

икътисадчысы, икътисад фәннәре кандидаты Таҗетдинов Илдар Рәшит 

улына бирелә. Рәхим итегез!  

Илдар Таҗетдинов: Хәерле көн, хөрмәтле Президентыбыз Рөстәм 

Нурглиевич, хөрмәтле кунакларыбыз һәм хезмәттәшләребез!  Без бик шатбыз 

“Алабуга” махсус икътисади зонасы исеменнән Рәсәйнең иң зур, уңышлы 

махсус икътисади зонасында сәламнәргә. Татарстанның эшлекле 

хезмәттәшләрен үзебездә кабул итү – безнең өчен бик зур дәрәҗә. Әлеге 

очрашу сезгә яңа эшлекле элемтәләр урнаштырырга, Республиканың 

элемтәләрен киңәйтүгә һәм аның икътисадын ныгытуга ярдәм итәчәк дип 

ышанып калабыз. Рөхсәт итегез махсус икътисади зонасы турында сөйләп 

китәргә һәм презентацияне тәкъдим итәргә.  

Безнең зона резидентлары арасында әйдәп баручы дөнья һәм шулай ук 

чит ил брендлары бар.  Без актив рәвештә халыкара эшчәнлек алып барабыз, 

Россия күләмендә һәм башка илләрдә инвесторлар эзлибез. Шуңа күрә бүген 

Татарстан партнерларына “Алабуга”ның  мөмкинлекләрен тәкъдир итү 

безнең өчен зур дәрәҗә.  

 “Алабуга” махсус икътисади зонасы Мәскәүдән 1000 чакрым 

ераклыкта,    Яр Чаллы һәм Алабуга шәһәрләреннән ерак түгел, Кама 

индустриаль кластерының үзәгендә урнашкан.  Өч ел рәттән Татарстан 

Республикасы инвестицион яктан җәлеп итү рейтингында Россия 

Федерациясендә иң яхшы регион булып санала. “Алабуга”ның өстенлеге 

булып, Россиянең иң эре сәнәгать үзәкләренең берсендә урнашуы, югары 

үсеш алган сәнәгать инфраструктурасы, шулай ук  салым һәм таможня 

ташламалары санала.  “Алабуга” махсус икътисади зонасы резидентлары 

җир, милек һәм транспорт салымнарын түләүдән 10 елга азат ителәләр. 

Табышка салым 5 ел буена беренче табыш алган көннән башлап,  2% ка 

кадәр киметелгән, ә алдагы 5 елда куйган акча (ставка) 7%  тәшкил итә. 
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Киләчәктә, 2055 елга хәтле - махсус икътисади зона режимының эшчәнлеге 

тәмамлануга - резидентлар өчен табышка салым ставкасы 15,5% тәшкил итә. 

Чагыштыру өчен – Россиядә табышка салым 20% тәшкил итә.  

 “Алабуга”да ирекле таможня зонасы режимы эшли. Махсус икътисади 

зонасы территориясенә чит илләрдән жиһазлар кертү вакытында өстәмә 

кыйммәткә салым һәм читтән кертү таможня пошлинасы салынмый. Иң 

мөһим таләп - жиһазлар махсус икътисади зонасыннан чыгарга тиеш түгел, 

югыйсә жиһазларның иясе читтән кертү таможня пошлинасын һәм өстәмә 

кыйммәткә салымны түләргә тиеш була. 

«Алабуга”ның төп өстенлеге – дөньякүләм дәрәҗәдәге сәнәгать 

инфраструктурасы. Махсус икътисади зонасының 11 ел эшләү дәверендә 

дәүләт аңа 30 млрдка якын акча кертте. Бүгенге көндә 20 км2 мәйданда эре 

җитештерү төзелеше өчен барлык шартлар да тудырылган – автомобиль һәм 

тимер юллар бар, электр, газ, суүткәргеч  кертелгән. 

 “Алабуга”да инфраструктурага тоташу бушлай. Чагыштырып карасак, 

куәтлелекнең (мощность) мегаваттын тоташтыру Мәскәүдә 30 млнга якын 

тора,  Татарстанда  - 6 млн., ә “Алабуга”да  тоташтыру бушлай.  Аренда бәясе 

һәм җир участокларын түләп алу хакы “Алабуга”да шулай ук символик 

рәвештә. Төзелеш вакытында инвестор җирнең 1 гектарын 30 мең түләп 

арендаласа, завод төзелеп беткәч, аның 1 гектар җирне 100 мең бәясенә сатып 

алырга мөмкинлеге булачак. 

Шулай ук “Алабуга” махсус икътисади зонасында теге яки бу сәбәпләр 

аркасында үзенең шәхси бинасын төзергә әзер булмаучы компанияләр өчен 

әзер җитештерү мәйданнарын арендалау мөмкинлеге бар.  Бу безнең модуль 

тибындагы “Синергия” индустриаль паркы. Ул 20 модульдән тора һәм аның  

гомуми мәйдәны 25 мең квадрат метр тәшкил итә. Әлеге слайдта 

“Синергия”ның бер модуле эчке яктан тәкъдим ителгән.  

 “Алабуга” махсус икътисади зонасында барлык таможня эшләрен 

башкарыр өчен шартлар тудырылган. Әлеге шарт импортерлар һәм 
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экспортерлар өчен бик мөһим. Безнең бу бинада урнашкан таможня посты 

Россиядә иң яхшы постларның берсе булып санала, әлеге бәя федераль 

таможня хезмәте тарафыннан бирелде. 

 “Алабуга”га җайлы гына барып җитү мөмкинлеге бар. Һәр конне 

махсус икътисади зонасыннан 45 минут ераклыкта урнашкан “Бегишево” 

аэропортыннан Мәскәүгә һәм кирегә 6 рейс башкарыла, ә очу вакыты исә 

нибары 1,5 (сәгать ярым)ны тәшкил итә.  

 “Алабуга” махсус икътисади зонасы инвесторларының күрше 

шәһәрләр - Яр Чаллы, Алабуга, Түбән Каманың хезмәт ресурсларына керү 

мөмкинлеге бар. Мәскәү яисә Петербург белән чагыштырганда, уртача 

хезмәт хакы югары түгел һәм бу инвесторлар өчен өстенлек булып тора.  

Ел саен Кама кластерының уку йотлары безнең махсус икътисади 

зонасы резидентлары  ихтыяҗлары өчен 800гә  якын белгеч әзерлиләр.   

“Алабуга” махсус икътисади зонасының уңышлы урнашуы Россиядә һәм 

чит иллләрдә  яхшы сату базарын гарантияли. Эре диңгез транспорт 

җирләренә  йөкләрне тимер юл һәм елга транспорты аша җиткереп була.  

“Алабуга” махсус икътисади зонасы халыкара абруйлы 

рейтингларда күзәтелә.  fDiintelligence журналы һәм  

Financial Times төркем нәшрияте һәр ел күзәтелеп бара торган иң яхшы 

махсус икътисади зоналары арасында 3нче тапкыр эре резидентлар  

арасында “Алабуга”ны Ауропада яхшы  икътисади зонасы  итеп 

билгеләде. 

Әлеге сызымда сез бүгенге көндәге махсус икътисади зона 

резидентларының урнашуын күрә аласыз, барлыгы территориядә 22 

эшләп килүче завод урнашкан. “Алабуга” махсус икътисади зонасы 

резидентлары арасында әйдәп баручы дөньякүләм брендлар бар.  Безнең 

иң бай резидентларның берсе булып, «Форд Соллерс» компаниясе тора. 

«Алабуга» заводында Ford Kuga, Transit, Explorer машиналары һәм җиңел 

машиналар өчен йөрткечләр (двигатели) җитештерелә. 
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Француз компаниясе Air Liquide - техник газлар җитештерү 

өлкәсендә дөньяда  лидер булып тора. “Алабуга” заводында алар 

чынында исә “һавадан” акча эшлиләр: һаваны алалар һәм аны тәшкил 

итүче газларга бүләләр: азот һәм кислород. Бу энергияне күп 

сыйдырышлы җитештерү булып санала, шуңа күрә компания өчен 

челтәргә тоташу бушлай булуы бик мөһим иде. 

Бөтен дөньяда билгеле булган җылылык үткәрми торган 

материаллар җитештерүче компания Rockwool “Алабуга”да ташлы  

мамык (каменная вата) җитештерү буенча үзенең заводын төзеде. 

«Прайсс-Даймлер Татнефть» компаниясе - Татарстанның “Татнефьт” һәм 

“Прайс-Даймлер” Германия компаниясенең уртак оешмасы. Алабугадагы 

оешма пыялалы сүс (стекловолокно) чыгара. 

 “Полиматиз” - «Нижнекамскнефтехим»ның бүлендек оешмасы.  Ул 

тукылмаган сүс (волокно) һәм аның нигезендә җитештерелгән продукция 

чыгара. Мәсәлән, медицина халатлары һәм баш киемнәре.  

Германиянең «Сария» компаниясе “Алабуга”да терлекчелекнең 

калдыкларын эшкәртү буенча завод төзеде. Мөгез һәм төяклардан ахыр 

чиктә сөяк оны (костная мука) һәм хайван мае килеп чыга.  

 “Алабуга”ның эре инвесторларының берсе булып Төркия тора. 

Бүген аның 6 заводы бар. Аларның иң зурысы “Кастамону» компаниясе 

оешмасы. Әлеге зур агач эшкәртү комбинаты МДФ-панельләр һәм идән 

ламинаты җитештерә. «Кастамону» компаниясе кебек төрек холдингына 

керүче, «Хаят Кимья» заводы «Алабуга»да Papia һәм Familia брендлары 

астында бәдрәф кәгазъләре чыгара. 

«Тракья Гласс Рус» заводы - «Шишеджам» төрек холдингының һәм  

«Сен Гобен» француз компаниясенең уртак оешмасы. Әлеге заводта 

“яфраклы” пыяла җитештерелә, мәсәлән  “Мәскәү Сити” бинасы шул 

пыялалар белән  эшләнгән.  
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«Шишеджам» холдингының «Алабуга»да булган тагын  бер заводы  

- «Аутомотив Глас Альянс Рус» дип атала. Әлеге завод Россиядә 

җитештерелүче чит ил автомобильләре өчен пыялалар чыгара.  

Углеродлы җепселләр (волокно) булдыручы “Росатом” заводына 

караган «Алабуга» җепселләр заводы Алабуганың югары технологияле 

оешмаларының берсе булып тора. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк. 

Бүгенге көндә махсус икътисади зонасында  «Росатом»ның икенче заводы 

проектлаштырыла. Әлеге завод бу оешма өчен чимал җитештерәчәк, 

димәк “Алабуга”да стратегик чималның локальләштерү өлеше үсә бара.  

Россиядә билгеле булган «Интерскол» электрокораллар 

җитештерүче  компаниясе үзенең барлык продукциясен диярлек безнең 

махсус икътисади зонасында чыгара.  

“RMA” Германия компаниясенең заводы “Газпром” ихтыяҗлары 

өчен торба арматурасын чыгара. 

  “Armstrong” Америка компаниясе “Алабуга” махсус икътисади 

зонасында Россиядәге үзенең беренче  түшәм панельләрен җитештерү 

заводын төзеде. Әлеге панельләрне без хәстахәнәләрдә яки офисларда 

күрә алабыз.  

Безнең тагын бер төрек резидентыбыз «Джошкуноз» компаниясе. 

Ул «Форд Соллерс» компонентлары өчен тәэмин итүче булып тора, алар 

машиналарга кузов детальләрен мөһерлиләр (штамповать). Бүгенге көндә 

аның янында тагын бер җитештерү үзәге төзелә. Әлеге завод мөһерләү 

өчен корыч прокат әзерләячәк.    

Бар дөньяга танылган “3М” компаниясе “Алабуга”ны үзләренең 

Россиядәге икенче заводын төзү урыны итеп сайлаганнар. Бүген алар 

бездә торбаүткәргеч өчен антикоррозик каплау әзерлиләр.   

 “Алабуга”да шулай ук азык-төлек җитештерү дә бар. Мәсәлән, 

“Белая Дача” компаниясенең заводы. Ул “Макдоналдс” компаниясен 

яшелчәләр һәм салатлар белән төп тәэмин итүче булып тора.  Сез 

“Алабуга”ның “Белая Дача” продукциясен гади кибетләрдә күрә аласыз.  
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 “Белая Дача” янында «Хави Логистик» логиситика үзәге урнашкан. 

Ул “Макдоналдс” компаниясенең логистик операторы булып тора. Әлеге 

склад “Алабуга”дан 1000км радиуста урнашкан рестораннарны 

продукция белән тәэмин итә. Шулай ук «Макдоналдс»ның тагын бер 

тәэмин итүчесе - “Алабуга”да эшләгән «Хухтамаки» финнар заводы – ул 

бер тапкыр гына куллана торган кәгазь стаканнар җитештерә.  

Менә бу полиэтилен торба җитештерүче “Дизайн Рус” төрек 

компаниясе. Ул  «Синергия» индустриаль  паркында урнашкан.  

Бер атнадан ачырга планлаштырылган Россия компаниясенең яңа 

заводы «Барс Технолоджи». Ул машиналар өчен аккумуляторлар 

чыгарачак.  

Бельгиянең «Драйлок Текнолоджиз» компаниясе агымдагы елны 

“Алабуга”да балалар һәм өлкән кешеләр өчен санитар-гигиена 

продукциясен чыгару буенча оешма төзеде.  

Бүгенге көндә “Алабуга”да 56 резидент-компаниясе 

рәсмиләштерелгән. Резидентларыбыздан 111 миллиард сум 

инвестицияләр салынган. Махсус икътисади зонасының үсеш стратегиясе 

2023нче елга әлеге санның 120гә кадәр артуын, инвестицияләрнең тулы 

күләме 360 млрд сум тәшкил итүен һәм заводта 16 мең кеше хезмәт итүен 

күздә тота.    

Презентациянең ахырында “Алабуга”ның мөһим бер конкурентлы 

өстенлеген әйтәсеп үтәсем килә. Без бик яхшы аңлыйбыз, инвесторларны 

бизнес өчен уңайлы шартлар булдырып кына түгел,  ә уңайлы яшәү 

шартлары тудырып җәлеп итәргә кирәк. Шуның өчен махсус икътисади 

зонадан ерак түгел, без Алабуга шәһәре янында халыкара мәктәп һәм 

заманча коттедж поселыгы төзедек. Халыкара мәктәптә укыту чит ил 

стандартлары буенча инглиз телендә алып барыла. Мәктәп янәшәсендә 40 

йорттан торган Европа дәрәҗәсендәге коттедж поселыгы урнашкан. Алар 

резидентлар компаниясенең топ-менеджерларына арендага бирелә. 
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Татарстанда эре бизнес өчен генә түгел, шулай ук  кече һәм урта 

эшмәкәрлеккә дә шартлар тудырылган. Уңайлы эшмәкәрлек климаты, төбәк  

җитәкчелеге ягыннан ярдәм итү – без сезне боларның барсы белән дә 

файдаланырга һәм үзегезнең проектларыгызны бездә, муниципаль 

районнарыбызда, безнең республикада гамәлгә ашырырга чакырам.  

Шуның белән минем кыскача презентациям төгәлләнде. “Алабуга”да 

сезгә ошар дип ышанып калам. Уңышлы эшләр сезгә!  

Васил Шәйхразиев:   Бик зур рәхмәт, Илдар әфәнде. Чыннан да, без 

быел үзебезнең программаны караганда, күп кенә эшмәкәрләр монда килеп 

карыйсы дигәннәр иде. Кичә очрашкан вакытта без сөйләштек. Беренчедән, 

без монда килеп, шушы булган тәкъдимнәрне карап, үзебезнең арада яки 

безнең компаньоннар арасында монда инвесторлар таба алабыз. Икенчесе, 

монда эшли торган производстволар булгач, алар чимал сатып алалар яки 

аларның үзләренең әзер продукцияләре бар. Алай да болай да монда ташырга 

яки сатырга алырга була. Өченчедән, монда безнең иң зур яхшы культурада 

төзелгән производстволар. Без аның турында кичә сөйләштек.  

Монда һәрбер завод яңа технология, соңгы сүз белән эшләнгән 

станоклар, энергоэффективность, килеп-карап, үзебезнең көндәлек 

тормышыбызда куллана алабыз. Һәм иң мөһиме – бу Рәсәй күләмендә 

“Алабуга” махсус икътисадый зонасы. Иң эффективный, иң эшли торган, 

беренче урынны алган зона. Бу безнең горурлыгыбыз. Һәрбер килгән монда 

инвестор безнең Президентыбыз Рөстәм Нургалиевич аша монда эшкә 

урнашкан һәм аның гарантиясе белән эшли. Шуңа күрә монда эш тә бара, 

шартлар да уңайлы. Хактан да, бу бик матур презентация. Без әйттек инде, 

безнең сайт бар, материаллар бар, ул раздаткаларда бар. Аларны алып, бүген, 

иртәгә, берсе көнгә уйлап бетереп, Аллабирса, тагын берничә тапкыр бу 

сорауларга әйләнеп кайтырбыз.  

Хәзер сүз Кытайдан килгән милләттәшебез, Кытай Халык 

Республикасының Шэньчжэнь шәһәрендә урнашкан «Татар йорты»  генераль 

директоры, ШОС эшлекле Советының вәкаләтле вәкиле, Даван Шоппинг 
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Шэньчжэнь сәүдә компаниясенең  генераль директоры Галиев Әхмәтҗан 

Торсынтай улына бирелә. Рәхим итегез! 

Әхмәтҗан  Галиев: Әссәләмәгәләйкүм, хөрмәтле Президентыбыз, 

Рөстәм Нургали улы, дөньяның төрле почмакларыннан килгән газиз 

милләттәшләр! Сезгә Кытай татарларныннан кайнар сәламнәр алып килдек. 

Әлеге форумда чыгыш ясарга мөмкинлек бирүегез өчен бик зур рәхмәт!  

Мин яшьтән милләтебезнең рухын аңлап үскән бала. Безгә яшьтән 

аңлаттылар, бабаларыбызның иң изге җирләре Татарстан икәнен. шуңа күрә 

Казанга килгәнче үк, Татарстан, Казан турында белә идек. Казанга килү 

безнең өчен бик көтелмәгән вакыйга булды. Бәхет булды дип әйтер идем. 

Дөньяларның шулай үзгәрүен күп еллар элек читтән, ерактан карап, 

Татарстанны, Казаныбызны белән идек. Монда килеп, бу чараларны 

күргәннән соң, татарларыбызның бердәм икәнлегенә, татарларыбыз һәрвакыт 

бер-берсе белән тату һәм бердәм булып яшәвенә бик каты сокландык.  

Мин үз чыгышымда Кытай Халык Республикасының Көнъяк 

регионында урнашкан Шэньчжэнь шәһәрендә күптән түгел генә ачылган 

«Татар йорты»  сәүдә үзәге турныда сөйләп үтәсе килә. Ата-бабаларыбыз 

безгә тарихта мәңге истә калырлык исемнәр, эзләр калдырып киткәннәр. 

Аларның берсе “Бөек Ефәк юлы”. Без хәзер шушы юлдагы эзләр буйлап, 

араларыбызны якынайтырга, бергә хезмәттәшлек итү юлларын эзләргә тиеш. 

Моны мин безнең өстәге бурыч дип саныйм.  

Шэньчжэнь шәһәре Кытай Халык Республикасының көнъяк 

территориясендә, дөньяга атаклы Гонконг каласы янәшәсендә урнашкан иң 

зур сәүдә үзәге. Ул иң зур заманча шәһәр булып санала. Биредә 30 миллионга 

якын кеше яши. Төнъяк вокзалдан 20 минутлык, диңгез кырыенда урнашкан 

7 данә калаларга бик якын урнашкан. Һава юлы, диңгез, поезд һәм транспорт 

юлларын берләштерә торган үзәк. 110 км радиус эчендә 110 миллионнан 

артык кеше яши.  

Соңгы елларда Кытай Халык Республикасының импорт ашамлыклар 

проектын дәүләт дәрәҗәсендә күтәрелүе аркасында халыкара күргәзмә, сәүдә 
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үзәге эшли башлады. Проектны гамәлгә ашыруда 460 миллион Америка 

доллары кертелгән. Бу зур комплекс Кытайда бердәнбер иң зур үзәк булып 

санала. Бу бер елда 365 көн ялсыз эшли торган зур комплекс.  

Ул 5 функциональ бүлекне тәшкил итә. Аның беренчесе – сәүдә 

күргәзмә үзәге. Икенчесе – элитлы урам, өченчесе аның төп офис, дүртенчесе 

– халыкара сатып алу үзәге, бишечесе – бизнес-класс дәрәҗәле кунакханәләр. 

Логистика үзәге сатучы складыннан соң сатып алучы складына кадәр булган 

операцияләрне эшләргә уңайлык тудыра. Дистрибьютерлар аркылы эшләү 

һәм таможня хезмәткәрләренең булушуы операцияне тагын да тизләтә.  

Импорт эшләнмәләрен тикшерү лабораториясе дә бар. Даими рәвештә 

белгечләрне яңа сату системаларына өйрәтеп торалар. Моннан тыш 

продукциянең һәм хезмәт күрсәтүләрнең төп төрләре булган авыл хуҗалыгы 

һәм ашамлык продуктлары, туризм, спорт, ял итү, инвестицияләр һәм 

халыкара интеграция. Болар барысы да комплекслы эшләнә.   

Продуктлар импортлау буенча Халыкара үзәк Кытай сәүдә 

челтәрләренә турыдан туры чыгу, 250 меңнән артык Кытай һәм Гонконг 

күпләп сату һәм ваклап сату кибетләре, уникаль Шэньчжэнь финанс 

икътисадый гигополисы аша арадашчыларсыз һәм югалтуларсыз диярлек 

эшли.  

Безнең Шэньчжэнь халыкара компаниябез Шэньчжэнь халыкара 

күргәзмә үзәгендә “Татар йорты”н оештырды. Аның мәйданы 500 кв м. 

Биредә Татарстан һәм Россиянең 10га якын экспортлау вәкилләре эшли. 

“Татар йорты” рәсми үзәге эшли башлавына бүген нәкъ 1 ай. Шуңа да 

карамастан, якында 4 контейнер ашамлыклар Кытайга озатылу алдында тора. 

Татар йорты сәүдә үзәге бер дәүләт корпорациясен Татарстанга 

инвестицияләү һәм төзү формасында үз проектларын куярга әзер.  

Төрле бөртекле культуралар сатып алу буенча сөйләшүләр алып 

барабыз. “Татар йорты” сәүдә үзәгебез фәкать ризык кына түгел, ә башка 

өлкәдәге эшләнмәләрне дә Кытай базарына сата ала. Татарстаныбыз һәм 

Россия регионнары дөняның төрле почмакларындагы милләттәшләребез 
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белән Кытай Халык Республикасы арасында элемтәләрне тагын да 

ныгытырга күпкырлы мәйданчык ролен башкара ала дип ышанам.  

Президентыбыз Рөстәм Нургали улы Кытай Халык Республикасына эш 

сәфәре кысаларында халыкара ашамлыклар күргәзмә сәүдә үзәгендә безнең 

“Татар йорты”нда булды. Һәм хезмәтләребезгә бәя биреп, мондыйрак сүзләр 

әйтте. Кытай белән хезмәттәшлегебезнең практик нәтиҗәләреннән берсе үзәк 

белән багланышлар булу күркәм күренеш. Бу брендлар өчен күргәзмә 

павильоны гына түгел, ә сәүдә итү, инвестицияләр җәлеп итү урыны. Бизнес 

өчен уңайлы платформа булган яңа үзәкнең эшенә без сокландык.  

Быел сентябрь аенда шушы компания идарәсе делегациясе Татарстан 

Республикасында булды. Бүген монда “Татар йорты” павильоны эшли. Без 

Татарстан продукциясен Кытай базарына тәкъдим итү мөмкинлегенә бик 

шатбыз. Ышанам, әлеге партнерлык Кытай Халык Республикасында үз 

товарларыбыз базарын киңәйтү, Россиядә үз товарларын һәм продуктларны 

уртак җитештерүче белән кызыксынучы Кытай инвесторларын җәлеп итүгә 

ярдәм итәчәк.  

Мөхтәрәм Рөстәм Нургали улы,  сезгә чиксез рәхмәтләребезне 

әйтәсебез килә. Халкыбыз нинди җирдә генә яшәсә дә, барысына да кыска 

вакыт эчендә булышырга һәрвакыт әзер торасыз. Ходай сезгә саулык-

сәламәтлек насыйп итсен.  

Милләтебез Бөек Ефәк юлында бик югары нәтиҗәләргә ирешкән. 

Кытай Халык Республикасы рәисебез Си Цзиньпин әфәнде уртага куйган 

Бөек Ефәк юлында “Один пояс – один путь” инвестициясе инициативасы 

безгә бүгенге заманда яңадан бөек эзләр калдырырга мөмкинлек бирә. Татар 

халкы – булдыра торган халык. Кайда гына яшәсә дә тырыш, эшчән, барлык 

милләттләр арасында алдынгы рәтләрдә торып эш итәләр. Уртак ният һәм 

максат була икән, без тагын да булдырачакбыз. Халкыбызның башкарып 

яткан эшләре шактый күп. Мондый манзараларны күреп, ничек татар булуың 

белән горурланмыйсың?  
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Кадерле милләттәшләр! Без эшлисе уртак эшләр, сөйләшәсе уртак 

сүзләр бик күп. Аларны тормышка ашыру өчен безгә бердәм булып эш 

итәргә кирәк. Сүземнең азагында барыгызга да саулык-сәламәтлек, 

эшләрегездә зур алгарышлар, уңышлар телим. Бер-беребезне һәрвакыт 

яклыйк. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт!  

Васил Шәйхразиев:  Бик зур рәхмәт, Әхмәтҗан әфәнде!  Хәзер сүз 

«Карпайские семечки» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять җитәкчесе 

Баймашев Касыйм Әмин улына бирелә.  Рәхим итегез!  

Касыйм Баймашев: Исәннәрмесез, кардәшләр, милләттәшләр! 

Кадерле Рөстәм Нургалиевич! Беренчедән,  зур рәхмәтләремне белдерәсем 

килә бүген җыелышны оештыручыларга, Бөтендөнья татар конгрессы 

комитеты рәисе Ринат Зиннуровичка һәм Милли Шура рәисе Васил 

Гаязовичка.  

Мин Мордовия Республикасында тудым, үстем, Белозерье авылында. 

Мин көнбагыш белән шөгыльләнәм. Бүгенге выставкада күбегез күрде 

безнең бизнесны. Мин бу бизнеска 2002 елда тотындым. Әйтәсем килә, бу 

бизнес – гаилә бизнесы. Бу бизнеста эш кылалар бөтен Баймашевлар. Эшли 

башлагач, без бик тырыштык сыйфатлы продукция булдырырга, сыйфатлы 

эшләргә. Күп көчләр куйдык, күп тырыштык. Бүгенге көндә, әлхәмдүлилләх.  

 2000-2010 елларда мин бик күп сәфәр кылдым Европа  рынокларына. 

Анда сәфәр кылгач. Миңа Аллаһы Тәгалә күзне ачты. Бүгенге көндә Европа 

базарында 2010 елдан тотынып, елдан-ел минем объем производства 25% 

күтәрелә барды. Бүгенге көндә без Европа базарына машиналар белән 

санасак, отгружаем 6 евро фура, тоннага әйләндерсәк, то аена 100 тонна 

көнбагыш озатабыз Европа базарына. Европа базарында кайда булсагыз да, 

безнең продукцияне таба аласыз -“Карпайские” или “На крылечке”.  

Бүген без 3 продукциябезне Германиягә, Франциягә, Италиягә, 

Испаниягә, Англиягә, Грециягә, Португалиягә, Чехословакиягә поставляем. 

Инде икенче ел Израиль иле белән эшлибез. Без больше всего 

продукциябезне, 65% Европага чыгарабыз. Монда бүген күп кешеләр безнең 
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продукцияне күрделәр. Бик зур теләгем бар бу бизнеста үзебезнең татарлар 

белән эшләргә. Кемнең теләге бар, безнең сайтыбыз бар, анда керегез.   

Бүгенге көндә мин зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Без көз көне 

Үрүмчидә выставкада булдык. Икенче выставкада мин эләктем Әхмәтҗан 

белән. Ул әйтте инде Международный центр импортной продукции турында.   

Без анда урын алдык, продукцияне выставили. Мин шулай ук телим 

Китайский рынокка чыгарга. Запас мощности безнең производствода бар. 

Күп итеп Китайга да, Россиягә дә обеспечить итә алабыз, Иншааллаһ. Бик зур 

рәхмәт тыңлаганыгыз өчен!  

Васил Шәйхразиев: Бик зур рәхмәт, Касыйм әфәнде! Выставка 

вакытында безнең президентыбыз Рөстәм Нургалиевич безгә карарлар бирде. 

Менә монда минем коллега Альберт әфәнде утыра монда. Шуңа күрә без 

бүгенге очрашудан соң протокол язып, шушы сезнең көнбагышларны сату 

буенча республика күләмендә берничә тәкъдимнәр ясарбыз. Бик зур рәхмәт 

сезгә!  

Хәзер сүз Хисмәтуллин Раил Габдулхак улына бирәсем килә. Ул 

безнең Пермь краеннан “Тенториум” компаниясе Президенты. Рәхим итегез! 

Раил Хисмәтуллин: Рәхмәт! Татарча сөйләргә авыррак миңа, шуңа 

гафу итегез, русча сөйлим.  

Хочу поблагодарить также Президента Республики Татарстан  и всех 

организаторов этих мероприятий. Конечно, это очень взаимообогащающие 

форумы, в которых мы находим новых друзей, партнеров и решения по 

бизнесу. Мы по-хорошему завидуем, что есть такие замечательные зоны, как 

«Алабуга» - зона особого экономического развития. Здесь, конечно, хотелось 

бы работать. Это то, что нужно бизнесу сегодня.  

В своей сфере мы работаем уже около 30 лет. Компанию «Тенториум», 

кстати, в шутку называют «Тенториум» созвучно с «Татариум». То что у нас 

работают много сотрудников татар. Вся верхушка, естественно, татарская. 

Думаю, что предыдущие ораторы также это объяснили. Народ у нас 
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работящий, умеет по-настоящему отдаться делу. Это шутливое название мы 

много десятилетий уже несем.  

«Тенториум» - это группа предприятий, в состав которого входит                       

2 завода, курорт с водо-грязелечением. Пчелоужаления людей применяется. 

Это, наверное, редкое явление, круглый год у нас вместо иголок, которые 

ставят в рефлексные зоны по китайской методике, мы используем 

пчелоужаление. Больно, но очень эффективно.  

Мы также имеем племенной репродуктор пчел темно-лесной породы и 

развивающийся агрокомплекс, где есть птицеферма. Мы специализируемся 

на перепелках. Молочное стадо коз, заготовка и переработка дикорастущих 

трав, кореньев, ягод, орехов, грибов и т.д. Нужно сказать, что один из наших 

заводов, которому исполнилось только 5 лет, является самым современным в 

мире в своей теме, поскольку мы перерабатываем не мед, как медофасующее 

предприятие, а производим глубокую переработку всех известных продуктов 

пчеловодства. В том числе таких редких, как пчелиный яд, пыльца, которую 

мы за 5 лет переработали порядка 740 тонн. Это много, потому что сырье 

редкое. Порядка 80 тонн перги, в том числе мы перерабатываем и такие 

редкие продукты, как хитозан или пчелозан. Это тот продукт, который мы 

предложили рынку в 2001 году, впервые его представив на конгрессе в ЮАР. 

Получается он из подмора пчел, которые естественным образом образуется в 

зимний период, т.е. в корпусе пчел.  

Мы компания, которая выпускает на сегодня более 130 наименований 

продукций для здоровья, порядка 90 продуктов для питания. И сейчас мы 

более глубоко осваиваем изготовление косметической продукции, более 

медицинского направления. За время этой работы наш завод вместе с 

немецкими инженерами спроектировали, он построен был немецкой фирмой. 

Мы с гордостью можем говорить о том, что сегодня в своей отрасли, в своей 

теме мы являемся единственным заводом полностью соответствующим всем 

мировым нормам по стандартам качества, безопасности продукции для 

человека.  
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Поэтому мы осуществляем также работу в плане международном, все 

более выходя на европейский рынок. Также работаем и с Азией. Когда мы 

проходили сейчас экскурсию, слышали, что работают с Китаем по плитам, 

которые здесь изготавливаются. Мы тоже можем сказать о том, что Китай               

у нас сегодня покупает мед, что тоже само по себе редко. 

Нам пришлось, конечно, непросто. За последнее время, особенно с 

потерей в определенной мере рынка Украины, которая составляла 30%, 

осталось около 3%, тем не менее, мы уверенно сегодня идем в рост. Мы 

уверены в том, что эта продукция будет востребована везде.  В настоящий 

момент работают у нас около 600 человек. А в сервисном центре, которые у 

нас по принципу дистрибуции работают, они в России составляют примерно 

700 центров, а в Татарстане работают 35 таких точек.  

Активными потребителями, которые зарегистрированы в нашем 

интернет-магазине, который у нас еще молодой, мы в мае его только 

открыли, у нас уже зарегистрированы по Республике Татарстан около 6 

тысяч жителей Республики.  

Девиз компании – качество и честность. Продукты компании 

постоянно отмечаются знаками «Сто лучших товаров России». На 

международной выставке в конгрессе «Апимондия», мы постоянные 

участники, в этом году порадовало то, что в Стамбуле участники были 

широко представлены и от Башкирии, Татарии. Представители Татарии и 

Башкирии получили 10 медалей. Компания «Тенториум» получила 3 

золотых, 1 бронзовую и 1 серебряную медаль.  

Впервые почти за 30 лет мы получили золото за мед. Мед дягилевый. 

Нужно сказать, что это самая престижная для «Апимондии» награда, потому 

что мы участвовали в конкурсе среди 450 образцов меда со всего мира. Вот 

такие результаты. Нужно сказать, что целевая составляющая серьезная. 

Радует то, что как раз традиционным для татаро-башкирского населения 

является медовый промысел. Всем это известно. Его, конечно, хотелось бы 
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всячески поддерживать, потому что где же еще здоровья-то взять. Здоровье – 

это все, в общем-то.  

Мы за последние эти 5 лет провели большое исследование, которое 

было на базе Ханты-Мансийского колледжа олимпийского резерва. Эта 

работа была в составе комплексной научной группы, с Московским 

институтом Пирогова, с Томским медицинским университетом и с нашей 

лабораторией, которая привела к тому, что мы за эти 3 года, во-первых, 

провели огромное количество тестирований, до 20 тысяч анализов провели. В 

последующие 2 года провели работу дальше в Москве.  

Мы запатентовали способ применения продукции для здоровья, 

который по своему значению, по действию близок к мельдонию, который  

всем нам известен. Т.е. это защита от кардиоваскулярного риска. Нашей 

сотрудницей была защищена диссертация, Хисматуллиной Ириной. У нас 

был получен патент. Мы для медицинских вузов получили методическое 

пособие, которое было утверждено Минздравом России.  

Это большой прорыв. Это состоявшееся государственное частное 

партнерство, которое мы мечтали развить, может быть, в республике. Т.к. 

следующий год, наверное, у нас верстается, в планах. Мы вот немножко 

переговорили. Может быть, где-нибудь в апреле провести в Казани большую 

конференцию, именно по теме «Здоровая нация» и этой теме дать хорошее 

ускорение. Потому что есть что показать, есть и кому рассказать, есть кого 

привлечь. Эта тема могла бы стать также очень серьезным прорывом, 

которого в настоящее время каждый ждет, потому что страшно смотреть, что 

мы видим по телевизору, к фармации. К этому всему мы очень осторожно 

относимся.  

Компания большое внимание уделяет благотворительной деятельности. 

У нас работают люди разных национальностей, вероисповеданий в том 

числе. Поэтому мы с уважением относимся ко всем конфессиям. Мы 

построили мечеть в Башкортостане, в Артауле, это родина моего отца. 

Участвовали в строительстве Соборной мечети в Москве. Мы уже более 15 
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лет ведем работу детским центром. Делаем все для того, чтобы маленьким 

пациентам было получше.  

Также хочется поделиться с вами тем, что мы впервые в этом году 

участвовали на международной выставке «Медиа» в Москве с 

мультфильмом, который называется «Пчелография». Это образовательный 

мультфильм, который рассказывает детям о географии, поэтому пчелография 

называется, о географии как таковой и о пчелином царстве. Сейчас в 

свободном доступе 12 серий.  

Спасибо большое, коллеги! Всем желаю всего наилучшего. Еще раз 

благодарю всех организаторов. Для нас честь здесь присутствовать.  

Васил Шәйхразиев:  Бик зур рәхмәт! Ә хәзер сүз Мәскәү шәһәре 

«Папирус – Столица» сәүдә йортының генераль директоры  Мөслимов 

Ильяз Булат улына бирелә. Рәхим итегез!  

Ильяз Мөслимов: Добрый день, уважаемый Рустам Нургалиевич, 

уважаемые участники форума «Деловые партнеры Татарстана»! Во-первых, 

тоже также хочу поблагодарить вас, уважаемый Президент, Исполком 

Всемирного конгресса, организаторов за возможность побывать и увидеть 

работы ОЭЗ «Алабуга». Воистину, лучше один раз увидеть, чем сто раз 

услышать. Увиденные масштабы инвестиции меня, например, очень сильно 

впечатлили.  

Я представляю компанию «Папирус-Столица». Я учредитель 

компании. Компания работает более 26 лет на рынке поставок бумаги для 

полиграфических предприятий издательства России и стран СНГ. Также у 

нас есть поставки в Италию и Германию небольшие. Хотя компания не столь 

большая, всего 150 человек в управлении, но мы ведем на рынке Российской 

Федерации в 13 регионах России, а также в Республике Крым имеются свои 

представительства и склады. 

В прошлом году мы открыли на базе в Казахстане государственное 

предприятие, которое возглавляет Светлана Назарбаева, филиал и также 

активно стали работать на этом восточном рынке. За это время построены 
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собственные логистические центры и склады в Московской области, в городе 

Санкт-Петербург и в центре юга страны – в городе Ростове-на-Дону. Оборот 

компании за прошлый год составил свыше 7 миллиардов рублей. По планам 

инвестиций на ближайшие годы стоит завершение 2 и 3го очереди 

логистического центра в Ростове-на-Дону, строительство в Московской 

области фабрики бумаг с общим объемом инвестиций 1,5 миллиарда рублей 

на территории 72 гектар.  

«Папирус» также всегда принимал и принимает участие в 

благотворительных акциях полпредства Республики Татарстан в Москве и 

Всемирного конгресса татар. Вы знаете, уважаемый Президент, наше участие 

в создании самой большой книги в мире, Коран – хранится в Булгарах. 

Относительно увиденного сегодня, уважаемый Рустам Нургалиевич, мне 

было бы интересно изучить возможность зайти в «Алабугу». Спасибо!  

Васил Шәйхразиев:  Бик зур рәхмәт! Ә хәзер сүз Кырым 

Республикасы «Ларешес» тарихи музей-тыюлыгы директоры Альтин 

Гөлләвер Рөстәм улына бирелә. Рәхим итегез!  

Гөлләвер Альтин: Әссәләмәгәләйкүм, хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, 

кадерле дуслар! Я хотел бы сегодня кратко рассказать о проекте, над 

которым мы начали работать. Это международный туристический маршрут 

“Татар-тур”. Если вы помните, на прошлом заседании “Деловые партнеры 

Татарстана” была представлена идея. Позже была разработана стратегия 

реализации этого проекта, которое должно показать целостное представление 

нашего историко-культурного наследия, наших связей. Дело в том, что 

татары расселены на территории многих регионов. И это не просто так. У 

каждого есть своя историческая родина. Этот проект помог бы реализовать и 

показать наши национальные обычаи, традиции и многое другое.  

Согласно поручению Президента, чуть позже мы разработали эту 

стратегию. Мы стали ориентироваться на 400 миллионов туристов во всей 

Евразии. Т.е. это общий объем въездного туризма. Нужно, конечно, эту 

цифру взять на вооружение. Разбили на 11 направлений и по одному из них 
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начали прорабатывать. Понятно, что проект содержит различные виды 

туризма. У нас просто нет времени все это рассказывать.  

Мы стали рорабатывать направление “Казань, Болгар, Причерноморье, 

Средиземноморье”. Уже есть определенные результаты.  В Италии я был, во 

Франции, и мы сейчас там работаем. Во время поездки в Италию была 

встреча с руководством Лигурия, это Генуя, о возможности сотрудничества в 

этой области. Надо сказать, что 750 лет назад генуэзцы установлили 

торговые отношения с татарами, с Золотой Ордой. То, что мы называем 

экономически свободной зоной, где мы сейчас находимся, это 

практиковалось в Золотой Орде еще в XIII  веке. Это право было дано 

первым генуэзцам.  

Европейцы поддерживают такие инициативы. Это интересно и тем 

более это тесно связано с их историей. Вот здесь встреча была с Президентом 

Лигурии, с министром экономики. Более того, министр экономики Лигурии 

приезжал Бахчисарай,  и на месте знакомился с новыми идеями. Сейчас мы 

активно участвуем во всех отношениях Лигурии с Россией. На российские 

форумы всегда их приглашают. Я думаю, что хорошая основа была 

построена.  

Мы начали работать по историческому наследию Монако. За полгода 

изучили историю Монако. Предложили свои проекты по туризму, по 

историческому наследию. С августа по октябрь правительство княжества 

Монако рассматривало наше предложение, дало позитивное решение. Так 

что мы там уже зарегистрированы, и нам доверили самое сокровенное – это 

популяризация исторического наследия, династии и самого княжества, это 

деловой туризм. 

 Буквально недавно мы вошли в реестр предприятий. Это, конечно, 

уникальное место. Понятно, всем известный финансовый центр. Там сотни 

миллиардов евро в банковском обороте. Это туристический центр. Самое 

интересное, что основатели – это княжество, семья, династия Гримальди 

управляет 720 лет, на протяжении более 7 веков. Является прекрасным 
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туристическим центром. Я думаю, что проект «Татар-тур» должен равняться 

на те стандарты, которые есть в Монако, в Генуе, во Франции. Наши 

предприятия, которые уже существуют, готовы и с этой стороны работать.  

Перед выездом я встречался с руководством Министерства туризма 

княжества Монако. Говорил об этих мероприятиях, о других, о «Татар-тур». 

Очень много мероприятий будут проводиться на их территории. Мы там 

также активно участвуем и в экономической деятельности по развитию 

княжества. Уже начинаем интегрироваться. Есть уже реальные предложения.  

Консультация по «Татар-тур» была проведена и с представителями 

мэрии Ницце. Это Лазурное побережье Франции, где тоже положительно 

оценили, причем представитель мэрии прекрасно знает о Татарстане, даже 

знает о визитах Рустама Нургалиевича во Францию. Он сделал комплимент, 

что «Татар-тур» - это большая стратегия и Рустам Нургалиевич большой 

стратег. Они хотели бы тоже сотрудничать с Республикой и вообще в целом 

по данному проекту. Хочу сказать, что я еще являюсь жителем Ницце 

одновременно и Бахчисарая, поэтому здесь все можно организовать.  

По России была конференция по историческому наследию сибирских 

татар. Там тоже принимал участие. Правительство Тюменской области 

профинансировало все это мероприятие. Тоже открыто к «Татар-тур». И надо 

сказать, там действительно хорошая поддержка и большая активность среди 

татар Тюменской области.  

Конечно, нам надо выработать татарское качество. Впрочем, мы будем 

много работать. Этот проект будет способствовать и татарскому языку, 

популяризации. Потому что в XIII  веке это был мировой язык. Мы должны 

об этом говорить и популяризировать. Об этом есть масса источников. Во 

Франции даже по крымско-татарскому языку XVIII веке был принят закон о 

том, чтобы он изучался в Париже.  

В любом случае, мы отправили все документы в правительство. У нас 

очень слабые, к сожалению, контакты с комитетом по туризму в этой 

области. Я не знаю, какая там позиция в этом вопросе. Нужно вот этот 
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вопрос проработать. Рустам Нургалиевич, хотел сказать, что проект очень 

серьезный. Он связан с международными отношениями, с экономикой. 

Хотелось бы с вами встретиться, отдельно по данному вопросу изложить все 

основные принципы по стратегии проекта. Еще хотел бы вас пригласить 

посетить княжество Монако и ознакомиться со всеми достижениями этого 

государства. Может быть, будут какие-то серьезные партнерские отношения, 

потому что это действительно серьезный экономический центр.  

В скором времени Республика Татарстан будет отмечать столетие 

Республики. На политическую и интеллектуальную элиту в свое время 

повлиял великий просветитель Исмаил Гаспринский. У меня такое 

предложение или просьба, чтобы в Казани был памятник Исмаилу 

Гаспринскому, его супруге Зухре Акчуриной, Поволжской татарке. Если бы 

это было в парке, то можно было бы, чтобы и парк был Гаспринского. И 

каждый татарин, приезжающий в Казань мог посадить дерево, и это 

символизировало бы единство татарского народа. Спасибо!  

Васил Шәйхразиев:  Бик зур рәхмәт сезгә, Гөлләвер әфәнде! Хөрмәтле 

җитәкчеләр, сезнең һәрбер әйткән тәкъдимегезне без протоколга кертеп 

барабыз. Хәзер сүз Алтай крае Төбәк татар милли-мәдәни мохтарияте Советы 

рәисе Әминов Әнвәр Солтан улына бирелә. Рәхим итегез! 

Әнвәр Әминов: Уважаемый Рустам Нургалиевич, уважаемые 

участники форума, спасибо вам за предоставленную возможность выступить 

перед такой уважаемой аудиторией! Хочу сказать, я вот уже  более  20 лет 

возглавляю татарскую общину Алтайского края. Был делегатом и 

участником практически всех мероприятий, которых проводит Татарстан, 

руководители Татарстана. Хочу также организаторов сегодняшнего 

мероприятия поблагодарить. И конечно же, хочу высказать самые высокие и 

искренние слова благодарности первому Президенту Республики Татарстан, 

нашему национальному герою, вождю татарского народа – это Минтимеру 

Шариповичу Шаймиеву. Это была, конечно, его идея, всех нас собрать, 

какую-то идею выработать, все мероприятия проводить, чтобы сблизить нас 
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татар, проживающих за пределами Татарстана, чтобы мы стали ближе к 

Татарстану, чтобы наши общие идеи и дела продвигались. 

Хочу несколько слов сказать о нашей Алтайской татарской автономии, 

которая сегодня уже больше 25 лет существует. Начинали мы на ровном 

месте. В Алтайском крае не было ни одной мечети, ни одной татарской 

организации. За эти 25 лет по нашей инициативе была заложена первая 

мечеть в Алтайском крае. На сегодняшний день уже 6 мечетей существует у 

нас.  

Рустам Нургалиевич во время последнего визита посещал нашу мечеть. 

Она красивая, достойная, добрая мечеть, построена именно на народные 

деньги. Все помогали, все работали. Также хочу сказать спасибо вам, Рустам 

Нургалиевич, за нашего Фагим хазрата. Это очень достойный человек. 

Благодаря ему у нас такое развитие идет. Сегодня в такой прекрасной мечети 

собираются тысячи людей на праздники. Рустам Нургалиевич, спасибо вам 

большое, что вы нас поддержали, нашего хазрата поддержали. 

Также хочу сказать про Сабантуй. В свое время наши родители, 

бабушки собирались на полянке за городом, то сегодня это праздник 

городского, регионального масштаба. Даже в 2012 году Рустам Нургалиевич 

посещал наш Алтайский край, назвал его душевным праздником. 

Понравилось, думаю, Рустам Нургалиевич, вам. Еще хочу сказать, Рустам 

Нургалиевич, что у нас в 2018 году 25-й юбилейный Сабантуй. Хотелось бы 

также вас пригласить по возможности посетить наш Алтай.  

Для нас, для татар Алтай – это не простой, не рядовой регион, а это 

историческая родина наших великих предков, которые в свое время сделали 

Алтай центром развития цивилизаций. Дали многим тюркоязычным народам 

возможность общения. Первыми стремена они добыли, наконечники стрел 

они сделали, плуг первый из металла сделали. В память о наших предках в 

2007 году у нас был установлек памятный знак, который сегодня стал 

популярным местом, которое посещают очень много людей.  
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Также у нас есть музеи. В этом году тоже было много посещаемости. 

Там такие экспонаты, например, алтайская принцесса. Наверное, слышали 

многие, она с пятитысячелетней историей. Многие гости, которые из 

Татарстана приезжают, говорят, что это наша прародительница была. Может 

быть слышали, на Алтае недавно нашли останки самого древнего человека. 

Ему более 50 тысячи лет. Если раньше считали, что первобытные люди были 

были 25-20 тысяч лет назад, то сегодня доказано, что на Алтае люди 

существовали еще 50 тысяч лет назад.  

Об уникальности земли Алтая говорит сама природа. Все, что растет на 

земле Алтая, оно более качественнее и полезнее. Сами знаете, гречка, крупы, 

масло, сыры, все, что выросло на земле более качественно для человека. 

Учитывая, что интерес сегодня к Алтаю очень большой, все интересуются, 

все просятся на Алтай, вам, конечно, спасибо, что вы 2 месяца назад так 

быстро организовали такую высокую делегацию, большие договора мы там 

подписали, соглашения. Большая работа у нас идет с Татнефтью, например. 

Делегация приехала профессиональная. Быстро-быстро посетили наши 

заводы машиностроения. Они даже сами удивились, неожидали такого, 

сказали: “Какой у вас уровень развития машиностроительного завода!” 

Буквально на той недели они пригласили один из наших заводов 

обрабатывать какую-то стратегию, сотрудничество, совместные какие-то.  

Также хотелось бы сказать, со мной сегодня приехала Алтайская 

делегация - директор нашего инвестиционного агенства, директор нашей 

свободной экономической зоны. В холле вы видели нашу выставку. 

Посмотрите, кто желает приехать к нам на Алтай, отдохнуть, то пожалуйста.  

Также хотелось бы провести на Алтае на следующий год большое 

мероприятие. Рустам Нургалиевич, по возможности давайте проведем вот это 

мероприятие. Тем более вы сейчас подтвердили, это сразу же увеличится 

турпоток. Может быть вы поддержите наши начинания? Такой проект 

“Алтай-Татарстан” мы задумали. Теперь вот самое главное ваша поддержка 

нужна.  
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Рөстәм Миңнеханов: Коллегалар, обсудите все это по поводу Алтая. 

Все равно наша история там начинается. Как-то надо быть ближе к Алтаю, на 

самом деле. Когда туда приезжаешь, она ощущается. Поэтому в какой форме 

это организовать, давайте посмотрим. Мы поддерживаем это. Я дам 

поручение. И по тем проектам, по которым вы занимаетесь.  

Әнвәр Әминов: Я вот думаю даже “Год Алтая” что ли сделать.  

Рөстәм Миңнеханов: Уйлап бетерегез. Мин бит массовик-затейник 

түгел. Ты сейчас хочешь, чтобы вместо тебя я работал. 

Әнвәр Әминов: Такой опыт большой, такие мероприятия огромные 

проводите. Хотел бы поблагодарить вас за это еще раз.  

Васил Шәйхразиев:  Бик зур рәхмәт!  

Рөстәм Миңнеханов: На самом деле Анвар очень авторитетный. 

Властные структуры и края и республики поддерживают его. Но здесь есть 

люди, которые немножко капитал имеют. На самом деле очень уникальное 

место. Пока все там не раскупили, пока Анвар там работает можно кое-что и 

прикупить там. Поэтому я советую съездить, посмотреть. И это не чужое 

место для нас, на самом деле. А мы готовы приехать в гости к вам. Рәхмәт!  

Васил Шәйхразиев:  Бик зур рәхмәт! Ә хәзер мин сүзне Архангельск 

өлкәсе төбәк татар милли-мәдәни мохтарияты җитәкчесе, «Татарстан» Сәүдә 

йорты директоры, «Сюмалес» җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять генераль 

директоры урынбасары Кәлимуллин Рим Мокамил улына бирәбез. Рәхим 

итегез! 

Рим Кәлимуллин: Хөрмәтле Рөстәм Нургалиевич, хөрмәтле Васил 

Гаязович,  дуслар, милләттәшләр, Татарстанның эшлекле хезмәттәшләре! 

Мин тиз генә русча укып чыгырмын инде, татарча бик озакка китәр дип 

уйлыйм.  

В 1999 году в городе Архангельске было подписано соглашение о 

торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном 

между Татарстаном и Архангельской областью, которое пролонгируется раз 

в 5 лет. В 2013 году при поддержке Правительства Республики Татарстан и 



25 

 

Министерства промышленности и торговли РТ и Торгового Дома 

организована встреча Президента Республики Татарстан Минниханова 

Рустама Нургалиевича с губернатором Архангельской области Орловым 

Игорем Анатольевичем.  

При проведении переговоров, посещения производственного 

объединения «Россельмаш» было подписано план мероприятий по 

реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и 

социально-культурном сотрудничестве между Республикой Татарстан и 

Правительством Архангельской области на 2013-2017 гг.  

В ходе переговоров Департамента по транспорту Архангельской 

области была подана заявка Зеленодольский судостроительный завод имени 

Горького на строительство двух пассажирских судов передового класса, 

необходимая для перевозки людей в самые надежные точки нашего региона. 

На данный момент суда построены и доставлены в Архангельск. Аллага 

шөкер, аукцион прошел, все документы подписаны. Деньги из бюджета 

Архангельской области выделены. Аллага шөкер, булдырабыз.  

За период сегодняшнего существования в Архангельской области с 

2003 года Торговый Дом выполнения поручений Правительства 

Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан проводит 

постоянную работу по реализации рекламных предприятий, представление 

на рынке Архангельской области продукции, товаров и услуг, производимых 

в Татарстане.  

Установлены взаимовыгодные сотрудничества между предприятиями и 

организациями наших регионов. Организованы презентации ведущих 

республиканских предприятий, подписаны протоколы и соглашения. 

Установлены тесные связи с дочерними предприятиями «Татнефть», 

«Татнефть» АЗС-Запад по координации действий и реализаций совместных 

проектов по укреплению позиций «Татнефти» на рынках Архангельской 

области.  



26 

 

Также установлены контакты и заключен договор ООО «Таиф НК» на 

поставку нефтепродуктов в город Архангельск и Архангельскую область. 

Заключен договор с АО «Татмедиа.Идел-пресс». На сегодняшний день мы 

поставляем офсетной бумагой Архангельской СМК. 

Торговый Дом так же стал сегодня официальным дилером 

крупнейшего завода Архангельской области. Несмотря на объективные 

трудности, среди которых, прежде всего финансовые санкции, постоянно 

усиливающие конкуренцию, особенно на рынке продовольствий товаров 

народного потребления, Торговый Дом выражает уверенность в том, что 

активная работа по укреплению взаимовыгодных экономических связей 

между предприятиями Татарстана и Архангельской областью приведет к 

значительному росту межрегионального товарооборота.  

Также Торговый Дом принимает самое активное участие в культурной 

жизни татарской диаспоры Архангельской области, оказывает ей ежегодную 

спонсорскую помощь. Проводятся национальные татарские праздники 

Сабантуй, Ураза-байрам, Курбан-байрам, которые стали популярными среди 

архангелогородцев, всех национальностей. Они стали неотъемлемой частью 

культурной жизни Архангельской области.                  

    4 ноября 2016 года на праздник День народного единства были 

представлены с нашей татарской диаспоры концертные программы, также 

национальная кухня.  

Рустам Минниханов: Татарской диаспоры в России нет. У нас общая 

диаспора. Заграницей, мәсәлән, Кытайда диаспора бар. Россия – это наша 

земля тоже. Мы полноценные граждане страны. Безне диаспора итеп бер 

кешедә ботамасын. Мы вторые после русских, не самые последние.  

Рим Кәлимуллин: 14 ноября 2003 года при поддержке национальной 

культурной автономии и Торгового Дома организован визит делегации 

духовного управления мусульман России во главе представителя духовного 

управления мусульман и представителей муфтиев России муфтий, шейх 
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Равиль Гайнутдинов в город Архангельск для благословления строительства 

здания мечети. 

В ходе визита шейх Равиль Гайнутдинов были проведены встречи с 

губернатором Архангельской области и с депутатами Архангельского 

областного Собрания, также с сотрудниками и студентами Северного 

Арктического Федерального университета и представителями 

мусульманских общественных организаций.  

На сегодняшний день по инициативе региональной татарской 

национально-культурной автономии Архангельской области возвращено 

историческое здание мечети, которое было построено 26 августа 1905 года. В 

то время, в 1905 году, Рустам Нургалиевич, называлась как раз «История 

татарской диаспоры», не автономия. Думаю, это слово убрали уже.  

Здание мечети передано местной религиозной организации мусульман 

Архангельской области. В данный момент историческое здание 

магометанской мечети полностью восстановлено и завершены работы по 

благоустройству территории. Я хочу поблагодарить Президента Республики 

Татарстан Рустама Нургалиевича, руководителей Зеленодольского 

судостроительного завода, также холдинг «Ак барс - Заказанье» спонсорской 

помощью в строительстве мечети. В рамках работы по укреплению 

межрегиональных и культурно-исторических связей были проведены в 

городах Северодвинске, Новодвинске, Ухте, Уфе и в Мурманске.  

Рынок сегодня диктует новые требования. А именно необходимость 

активизации взаимодействия сотрудничества с региональными 

потребителями и представителями различных отраслей. Сегодня 

представителями и руководителями Торговых Домов стран зарубежья и 

регионов России как никогда важно заполнить отсутствие товаров, 

образующихся в условиях финансовых санкций.  

С этой трибуны хочу выразить свою благодарность Президенту и 

сторонникам сотрудникам Аппарата Президента Республики Татарстан, 

Правительство Министерства промышленности и торговли, Министерства 
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культуры, Всемирного конгресса татар, «Ак барс» Холдинг,  

Зеленодольского судостроительного завода им.Горького, за всестороннюю 

помощь и активную поддержку, оказываемому нашему предприятию во всех 

начинаниях и проектах, направленных на успешное развитие Торгового Дома 

и сотрудничества между Республикой Татарстан и Архангельской областью. 

Рәхмәт!  

Васил Шәйхразиев: Бик зур рәхмәт!  

Рим Кәлимуллин: Васил Гаязович, бер генә минут. Рустам 

Нургалиевич, разрешите к вам обратиться. Мәчетебезне төзеп бетердек. 

Игорь Анатольевич Орлов губернаторыбыз сорарга кушкан иде сездән, 

рөхсәт алырга – кайчан мәчетне ачып җибәрергә. Сезнең команданы көтәбез 

инде. Мәчет әзер полностью, Аллаһка шөкер.  

Рөстәм Минниханов: Мәчетне ачарга кирәк. Ходай теләсә, ачык 

булгач, кереп чыгарбыз. Нигә аны тотарга? Матур итеп ачарга. 

Рим Кәлимуллин: Юк, ул шәһәр уртасында, бердәнбер мәчет. 

Исторический бит ул. Шуның өчен сезне көтәргә кирәк инде. Анда бит сезне 

көтәләр, кешеләр көтәләр анда. Булыштыгыз бит, нык булыштыгыз. Бик зур 

рәхмәт! Тазалык-саулык сезгә!  

Рөстәм Миңнеханов: Карарбыз.  

Васил Шәйхразиев: Бик зур рәхмәт! Хөрмәтле милләттәшләр, 

җитәкчеләр, безнең Президентыбыз Рөстәм Нургалиевич бүген төнлә белән 

ярты дөньяны гизеп, Казаныбызга кайтып җитте. Бүген берничә совещание, 

Әгерҗедә яңа бассейн ачтык, Казанда тагын берничә совещание. Әгәр дә 

рөхсәт итсәгез, безнең чыгышларны йомгаклап, без сүз Татарстан 

Президентына Рөстәм Нургалиевичка сүз бирер идек. Рәхим итегез, Рөстәм  

Нургалиевич!  

Рөстәм Миңнехановның сәламләү сүзе. 

Хәерле көн яңадан бер кат! 10 ел элек бу җирлектә бернәрсә юк иде.                 

10 ел элек Тимур дигән егетебез, татарча начарырак белә инде ул, 

кайберләребез кебек, шушы эшне башлап җибәрдек. Һәм монда күрдегез 
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нинди эшләр эшләнгән. Шуңа күрә сез бит инде дөньяда төшеп калган 

егетләр түгел. Һәммәгез дә ниндидер хуҗалык алып барасыз, кемнеңдер 

зуррак, кемнеңдер кечерәк. Әлбәттә без сезнең белән фикерләшәбез, 

горурланабыз, үрнәк итеп күрсәтәбез. Безгә шушындый очрашу формасы бик 

кирәк дип саныйбыз.  

Безгә ниндидер яңа юнәлешләр карарга кирәк, ничектер безгә көчәергә 

кирәк. Әгәр дә без көчәйсәк, безнең мөмкинлекләребез зуррак була. 

Мөмкинлек булгач, үзебезнең гореф-гадәтләрне, телне, динне сакларга ярдәм 

итәргә була. Сезнең һәрберегез үзегезнең тормышны алып барырлык 

булдырасыз. Әгәр дә яңа мөмкинлекләрне куллансак, яңа урыннар табып, 

бизнесны көчәйтсәк, мөмкинлекләр зураячак. Шуңа күрә без сезне чакырдык.  

Мондый зона безнең берәү генә түгел. Безнең Иннополис бар. Сезнең 

күбегезнең балалары, танышлары бар. Хәзер тормыш үзгәрә, цифрага, 

искусственный интеллект дигән нәрсәгә бара. Шуңа күрә безгә монда 

яшьләрне дә тартырга кирәк. Алар каядыр Казанда гына булырга тиеш түгел. 

Ә элемтә белән, эш белән бергә бу эшләрне эшләргә мөмкин.  

Менә аннары Кытай. Кытайда почти миллиард ярым халык. Әгәр дә без 

Кытайда продукциябезне сатарга өйрәнсәк, аның чиге юк, күпме дә сатарга 

була. Аннары хәзер электронная торговля бар. Безгә ул яңа юнәлешләрне 

өйрәнергә кирәк. Ничек итеп шушы электронная торговля белән безгә 

киңәйтергә. Элек бит андый форма юк иде. Менә ул формаларны безгә 

өйрәнергә кирәк. Бәлки ниндидер семинарлар үткәрергә.  

Әгәр дә без бер урында торсак, без артта кала торган булабыз. Артта 

калырга тиеш түгел без. Алга барырга кирәк. Мин Шэньчжэньда булдым. 

Анда яхшы мөмкинлекләр бар. Андый мөмкинлекләр күп булырга мөмкин. 

Әйтик, Кытайдан да зур рынок юк. Кытай – иң зур рынок. Һәм интернет 

торговля. Бу әйберләрне карарга кирәк.  

Аннан соң мин әле күптән түгел Эмиратта булдым с министром 

экономики встречался. Менә без сөйлибез хәләл, хәләл продукция дип. Они 

ставят задачу совершенно по-другому. Халяльный образ жизни – это еда, это 
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туризм, это здравоохранение и многое другое. Без ул формаларны 

өйрәнәчәкбез. Казань саммитта без аны бер аерым мәсьәлә итеп караячакбыз. 

Ул бит безгә яңа мөмкинлек, яңа бизнеслар тудырырга ярдәм итәчәк. Әйтик, 

менә Кырымдагы иптәшебез туризм турында сөйләде. Әгәр дә без шушы 

стандартларга туры килсәк, без күпме мөселман кешесен Россиягә китерә 

алабыз, үзебезнең оешмаларны күрсәтә алабыз. Шул ук медицина, шул ук 

ашау-эчү, шул ук туризм һ.б. Ул мөмкинлекләрне безгә кулланырга кирәк. 

Шуңа күрә безгә бер күрешеп-сөйләшүдән башка шушы юнәлештә ниндидер 

группалар оештырырга электронная торговля буенча, монысы буенча һ.б.  

Аннары Мәскәүдәге дустыбыз бер 10 ел элек ниндидер бер бизнес 

эшләргә йөргән иде. Әле ул чакта әзер булмады. Менә бүген монда килгәч, 

аның фикере үзгәрде. Монда эшләргә була икән. Шуңа күрә әгәр дә сезнең 

таныш-белешләрегез бар икән, кем булса да, Татарстанда безнең мондый 

мөмкинлекләр бар. Безнең Чаллыда бик күп. Бүген анда 600 мең кв.м. 

индустриальная площадка, яңадан 500 кв.м. өстәлә. 500 мең. Анды Европада 

юк. Химград безнең бар. Һәрбер муниципалитетта без инде индустриальная 

площадкалар эшлибез. 

Әгәр дә Татарстан мөмкинлеген куллана алсагыз, ул бит нәрсә, 

Татарстанда чыккан полиэтилен белән каучукны сатучы болай да бар. Бүтән 

мөмкинлекләрне күтәрергә кирәк, бүтән мөмкинлекләрне ачыргы кирәк. 

Анысы да кирәктер, мин ул мәсьәләгә каршы түгел. Ләкин ул мәсьәлә 

барыбер оешкан. Шуңа күрә беренчедән безгә надо обеспечить хорошую 

финансовую и экономическую базу. Если мы будем самодостаточными – мы 

будем сильны.  

Сейчас есть проблемы глобализации.  Карагыз, күпме телләр югала. 

Менә үзебез үк менә монда сөйләшүдә, әгәр дә без татар телен кулланмасак, 

кемгә кирәк ул? Әгәр дә без өйдә үзебез татарча сөйләшмәсәк, кемгә кирәк 

ул? Бу бик авыр мәсьәлә. Безнең 30% татар гына Татарстанда тора, 

калганнары читтә. Алар бер кешегә кирәк түгел. Менә сезнең кебек кешеләр 
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әгәр дә ул мәсьәләне, милләтне, динне саклыйбыз димәсә, ул әйбер югалып 

бетәчәк.  

Нигә Кытайда бу егет үз телен саклады, ә без үзебез монда Татарстанда 

үзебезнең телебезне саклый алмыйбыз. Нигә менә ул Кытайда саклады? 

Шуңа күрә киләчәккә нинди тәкъдим бар. Әкренләп, сукалапмы, ялгышмы, 

чыгышны яртысы бары татарча булырга тиеш. Без үзебез үрнәк булырга 

тиеш. Бернинди ояты юк аның. Ну ялгыш әйттең ди, дөрес әйтмәдең, 

беренчесендә 10 мәртәбә ялгыш әйтерсең, 11нче тапкыр дөрес булыр. Ул 

сезгә генә түгел, миңа да, барыбызга да кагыла. Әкренләп өйрәнерләр.  

Кайда без телне өйрәтә алабыз? Беренче йортта инде, интернетның 

мөмкинлекләрен кулланырга, мәчетләрдә. Мәчетләрдә тел өйрәтү буенча 

ниндидер мөмкинлекләр тудырырга. Әгәр дә без ул эш белән 

шөгыльләнмәсәк, безнең тарафтан менә бу китапларны булдыру, аннан соң 

аның методикасын эшләргә кирәк уңай итеп. Бүгенге көндә ул шул кадәр 

авыр итеп ясалган, аны өйрәнә башласаң бик авыр. Шуңа күрә ул уңай, ул 

кызык булырга тиеш, ул кирәк булырга тиеш. Бу мәсьәләне сезгә шулай ук 

әйтми хәл юк. Күп сүзләр бара, тел кирәкме юкмы. Ничек кирәк булмасын. 

Әгәр дә син татарча беләсең икән, син казакъ белән, үзбәк белән, кыргыз 

белән, төрек кешесе белән, уйгур белән сөйләшә аласың.  

Менә мин булдым Кытайда. Была такая ситуация, несколько 

губернаторов китайских и мы несколько руководителей субъектов. А 

переводчика у нас не было. Они по-английски тоже не очень были и мы тоже 

такие же. А там был Синьцзян-Уйгурский губернатор. И вот мы с ним 

спокойно общались, он на уйгурском, а мы на татарском. И все на нас 

смотрят, как мы разговариваем. Разве это плохо? Если ты татарский знаешь, 

то за 3 месяца можешь турецкий язык выучить. Любой язык, который имеет 

основу. Разве это плохо?  

Син бит белмисең. Вот мне это не надо. Никогда такое не говори, что 

не надо. Может быть твой бизнес спасет или твою жизнь спасет. Белмисең 

бит әле кайда нәрсә буласын. Шуңа күрә бу мәсьәләләрне карарга кирәк. В 
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целом я считаю, что вот такая форма работы очень важна. Нам надо 

совершенствовать не только общественную работу, которую ведут наши 

общины, нам надо консолидировать мощь и потенциал 

предпринимательства. Татар кешесе ул гел һөнәрле кеше булган. Ул 

ниндидер үзгәреш, ниндидер табыш, ниндидер яңалык эшләргә тырышкан. 

Шуңа күрә без бүгенге көн таләбенә туры килергә тиеш. Мы должны 

соответствовать вызовам сегодняшнего времени. Без артта калырга тиеш 

түгел. Шуңа күрә безгә бергә булырга кирәк. Бер-беребезне өйрәтергә кирәк. 

Ябылырга ярамый. Әгәр дә ябылсак, без югалабыз.  Безгә бөтен җиргә 

керергә кирәк. Монако да возможность бар икән, идем в Монако.  

Огромный рынок Индонезии, почти 300 миллионов. Мусульманская 

страна, арабские страны. Я не зря сказал халяльный образ жизни. Это еще и 

консолидация ….  Я по поручению Президента Путина являюсь 

руководителем стратегической группы «Россия – исламский мир». Для 

России очень важно, чтобы были тесные контакты с исламским миром. И это 

очень хорошо поддерживается. И мы должны все это наложить на наши 

возможности, на наши возможности.  

Поэтому я думаю, что мои коллеги подготовим соответствующий 

протокол. Те, кто не выступил, тоже свои предложения нам дайте. То, что 

выступил наш коллега из Китая, то, что я сказал по электронной торговле, 

может быть вы, Альберт, какой-то семинар организуете. Пригласите тех, ком 

это интересно. И надо максимально обмениваться информацией, продвигать 

друг друга.  

Сегодня надо не только производить продукт, но и надо продать его. И 

продать надо так хорошо, без бит бушка эшләүчеләр түгел. Поэтому я хочу 

еще раз всех поблагодарить. Сезнең позициягез, сезнең хезмәтегез өчен, 

сезнең безнең милләт өчен куйган көчегез. Менә бит сезнең монда бер кеше 

дә көчләп китермәгән. Сез бит монда үзегез киләсез, безнең белән 

аралашасыз, безнең милләт турында кайгыртасыз, ил турында кайгыртасыз, 

ярдәм итәсез көчегездән килгәнчә. Бу бик зур хезмәт. Ходай Тәгалә бу 
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якшылыкларыгызны күрер. Без дә тоябыз сезнең зур хезмәтегезне. Сезгә 

барыгызга да зур рәхмәт һәм уңышлар!  

Васил Шәйхразиев: Зур рәхмәт, Рөстәм Нургалиевич! Ә хәзер 

мөхтәрәм Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургалиевич 

Миңнехановтан Татарстан Республикасы Дәүләт бүләкләрен тапшыруын 

үтенәбез.  

(Президентның бүләкләү турындагы фәрманын Данис Шакиров  

укый) 

Бүләкләр тапшырыла.  

 

Данис Шакиров: ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЫ 

УКАЗЫ НИГЕЗЕНДӘ 

Актив җәмәгать һәм хәйрия эшчәнлекләре өчен Татарстан 

Республикасының «Фидакарь хезмәт өчен» медале белән бүләкләнәләр:  

 

«Гурман» җаваплылыгы чикләнгән 

җәмгыятьнең директорлар Берлеге 

рәисе,  «Санкт-Петербург шәһәре 

татар дворян җыелышы» төбәк 

иҗтимагый оешмасы башлыгы 

Хәсәнов Сәлим Талхин 

улы 

Пермь шәһәре «Тенториум» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыять 

генераль директоры 

Хисмәтуллин Раил 

Габделхак улы  

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТЫ БОЕРЫГЫ 

НИГЕЗЕНДӘ 

 

Татарстан Республикасы белән нәтиҗәле хезмәттәшлекләре, татар 

халкының мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклап калуга, милләтләр 
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арасында татулыкны ныгытуга зур өлеш кертүләре өчен Татарстан 

Республикасы Президентының Рәхмәте белдерелде: 

 

Башкортостан Республикасының 

«Берлек» төбәк иҗтимагый мәдәни-

мәгърифәти оешмасы рәисе 

Гыйльметдинов 

Рөстәм 

Рафаил улына 

 

 

Томск өлкәсеннән «ТРАНССИБ» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

генераль директоры 

Исмәгыйлев Рамил 

Нәзыйф улына 

Бөтендөнья татар конгрессының 

республика иҗтимагый фонды баш 

референты 

Мингәрәев Илдар  

Камил улына 

Бөтендөнья татар конгрессының 

республика иҗтимагый фонды 

мәгълүмат-аналитика идарәсе 

башлыгы 

Шәйхиева Гөлназ 

Фирдинат кызына 

Ростов өлкәсеннән  «МИВ» 

җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте 

генераль директоры 

 

Хаҗиуллин Илдар 

Гыйльмебәян улына 

Марий Эл Республикасында Эшкуар-

лар хокукларын яклау буенча 

вәкаләтле вәкил, «Марий Эл 

Республикасының төбәк татар милли-

мәдәни мохтарияте» иҗтимагый 

оешмасы советы рәисе 

Шакиров Әмир 

Тәлгать улына 
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Васил Шәйхразиев: Зур рәхмәт, Рөстәм Нургалиевич! Хактан да, 

безнең милләттәшләр кайда гына туплансалар да, кайда гына эшләсәләр дә, 

сезнең беләләр, сезгә рәхмәтле. Сез һәрвакыт җылы сүз таба беләсез, ярдәм 

итәсез. Аллабирса, алда да шулай булып калсын. Бу алкышлар сезнең 

хөрмәткә. Рәхмәт сезгә!  

Рөстәм Миңнеханов: Бик зур рәхмәт барыгызга да! Уңышлар! Очрашу 

кыска булса да, бер күрешү – үзе бер гомер. Шуңа күрә һәммәгезгә дә 

исәнлек-саулык, уңышлар. Кайткач, таныш-белешләргә, белмәгәннәргә дә 

бездән кайнар сәләм!  

Васил Шәйхразиев: Бик зур рәхмәт! Шуның белән форумны ябабыз. 

Безнең резолюцияне карап, тәкъдимнәрне кабул итеп. Бер атна эчендә без 

сезгә барыгызга да җиткерербез. Бик зур рәхмәт! Форум шуның белән тәмам.  

 

 


