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Автомобиль Техникасы Эшләү  
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1992 елдан «РИАТ» ААҖ компаниясе 

конструкторлау, җитештерү һәм сатуларны 
оештыру өлкәсендә югары квалификацияле 

белгечләрне берләштерә. 

 
Үзенең эшләү дәверендә компания 

кулланучыларның иң югары таләпләренә җавап 
бирә торган KAMAZ автомобильләре шассиенда 

махсус техниканың төрле модельләрен, 

пластиктан автокомпонентлар, утыргычлар, 

механизмнар һәм төрле билгеләнештәге төзелеш 
конструкцияләре өчен җылылык изоляциясе 
элементларын җитештерүне үзләштерде. 

 

 
 

«ПРОФЕССИОНАЛЬЛЕК ҺӘМ 

НАМУСЛЫЛЫК - БАЗАРДА 

ПРЕДПРИЯТИЕ ЭШЕНЕҢ ТӨП 

КАГЫЙДӘЛӘРЕ»

Компаниянең заманча менеджменты һәм дөрес 

төзелгән стратегиясе аңа актив үсәргә һәм үз 
эшчәнлек кырын даими киңәйтергә мөмкинлек бирә. 

 
Бүген РИАТ компаниясе махсуслашуның барлык 

юнәлешләрендә иң катлаулы җитештерү һәм 
оештыру мәсьәләләрен хәл итәргә сәләтле 

ышанычлы, яхшы көйләнгән механизмны 
гәүдәләндерә. 

 
Һәр эш урынында башкарылган эш өчен 
җаваплылыкны аңлау, профессиональлек һәм 

заманча техник җиһазландыру безнең продукция 
сыйфатының гарантиясе булып тора. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Владимир Васильевич Пономарев 

                                                                                                                                                                                                                          «РИАТ» ААҖ Генераль директоры            



«РИАТ» ААҖ ТӨП 

БИЗНЕС-ЮНӘЛЕШЛӘРЕ 
 

«РИАТ» ААҖ - продукция һәм хезмәтләренең 
диверсификацияләнгән ассортименты булган 
динамик үсүче сәүдә-җитештерү компаниясе. 
 
 

 
 

Махсуслаштырылган автотехника эшләү һәм 
җитештерү 

 

 «РИАТ» ААҖ - «КАМАЗ» ГАҖ рәсми дилеры 
(гарантияле һәм пост-гарантия сервисы, запас 
өлешләр) 

 

Пластиктан экстерьер һәм интерьерның эре 
габаритлы детальләрен эшләү һәм җитештерү 

 
Транспортка утыргычлар эшләү һәм 
җитештерү 

 

Җиңел автомобильләрнең мультибренд 
сервисы 

 
Капиталь объектлар (сәнәгать һәм торак 
биналары, инженерлык челтәрләре) өчен 
энергия нәтиҗәлелеге булган чишелешләр 
эшләү һәм җитештерү 
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2010 ЕЛДАН «РИАТ» ААҖ  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

 КОМПАНИЯЛӘРЕНЕҢ ТОП-100нә КЕРӘ 

 
 
 
 

САТУЛАР ДИНАМИКАСЫ, (млн. сум) 

2017 ЕЛДА«РИАТ» ААҖ 

ГОМУМИ КЕРЕМЕНДӘ 

БИЗНЕСЛАР ӨЛЕШЕ
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KAMAZ махсус техникасы һәм эшләп бетерү 
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ТУПЛАНГАН РЕСУРС 
 

Стандарт булмаган бурычларны хәл итүдә  

25 еллык тәҗрибә. 
 

Махсус техника, утыргычлар һәм автотехника 
эшләгәндә һәм җитештергәндә CAD/CAM/CAE 
автоматлаштырылган проектлау системаларын 
кулланып, шәхси конструктор-технологик 
ресурс файдаланыла. 

 

Сыйфат менеджменты системасы 
ГОСТ Р ИСО 9001-2011 һәм ИСО ТС 16949 
 таләпләренә туры килә. 

 

TPS системасы базасында гамәлдәге РИАТ 
Җитештерү системасы (ПСР). 

 

Автоҗитештерүченең шәхси халыкара  
VIN-коды белән KAMAZ автомобильләренең 
 махсус версияләрен җитештерүгә хокук. 

 

Елына уртача 1300 берәмлектән артык махсус 
техника җитештерү һәм сату күләме. 

 

 «РИАТ» ААҖ Россиянең һәм чит илнең иң эре 
компанияләре, шул исәптән нефть-газ секторы: 
РОСНЕФТЬ, ТРАНСНЕФТЬ, ТАТНЕФТЬ, 
SHLUMBERGER, WEATHERFORD һ.б. өчен махсус 
техника китерүче. "РИАТ" ААҖ РФ ГТХМ, ЭЭМ 
өчен рәсми продукция китерүче. 

Безнең техника "Сила Сибири" газүткәргече 
төзелешендә, Кырымда күпер төзелешендә, 
халыкара һәм федераль әһәмияттәге башка 
объектларда эшли.  
 
«Татарстан Республикасы ТОП-100 компаниясе» 
Исемлегенә керү 
 
Компания тотрыклы рәвештә "КАМАЗ" 
ГАҖның иң яхшы дилерлар унлыгына керә. 
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«РИАТ» ААҖ - 
КОМПЕТЕНЦИЯЛӘР 
ҮЗӘГЕ 

ЗАКАЗЧЫГА ЙӨЗ ТОТУ 

РИАТ продукцияне ЗАКАЗЧЫНЫҢ технологик, 

климатик һәм башка таләпләрен исәпкә алган 

комплектациядә һәм үтәлештә эшли һәм 

китерә. 

 

ТӘКЪДИМ ИТЕЛӘ ТОРГАН КАРАРЛАРНЫҢ 

ИКЪТИСАДЫЙ НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕ 

                                                                                                                                                          РИАТ иң яхшы бәя/сыйфат нисбәте белән  

                                                                                                                                                          оптимальләштерелгән техник параметрлары һәм 

                                                                                                                                                          кулланучы үзлекләре булган продукция китерә. 

Безнең белгечләр ЗАКАЗЧЫГА продукция сатып 

алуның техник-икътисадый нигезләмәсен 

исәпләгәндә ярдәм күрсәтә. 

 
ЗАКАЗЧЫ МӨРӘҖӘГАТЕНӘ 

ҖАВАПНЫҢ ТИЗЛЕГЕ ҺӘМ 

СЫЙФАТЫ 

Мөрәҗәгатьләргә тиз һәм нәтиҗәле җавап, 

Заказчының бурычларын хәл итү өчен кулай 

чишелеш сайлау һәм китерелгән 

продукцияне нәтиҗәле эксплуатацияләүдә 

ярдәм итү өчен аның янына теләсә кайсы 

урынга белгечләр килү. 



«РИАТ» ААҖ 

ҖИТЕШТЕРҮ 
ИНФРАСТРУКТУРАСЫ 
Предприятиенең милкендә һәм озак вакытлы 

арендасында 8 гектар җир һәм 20 000 кв.м. 

җитештерү һәм склад биналары бар. 

Автотехника җитештерү 5400 кв.м. мәйданлы 

№3 корпуста башкарыла. 
 

ҖИТЕШТЕРҮ КОМПЛЕКСЫ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗАПАС ЧАСТЬЛӘР СӘҮДӘ-СКЛАД 
КОМПЛЕКСЫ ҺӘМ КОММЕРЦИЯЛЕ 
ҺӘМ ҖИҢЕЛ А/М АВТОҮЗӘКЛӘРЕ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОФИСЛАР, ЗАПАС ЧАСТЬЛӘР САТУ 
СКЛАД-КИБЕТЛӘРЕ  

 
 
 

 
 

КАЗАН 
НОЯБРЬСК 

НИЖНЕВАРТОВСК 

БУЗУЛУК УФА 



ПРОИЗВОДСТВО 
Гомуми файдалы мәйданы 20 000 кв.м, 

барлык кирәкле инженерлык һәм технологик 

җиһазы булган дүрт капиталь корпус. 
 

Үз югары вольтлы ЛЭП, электр ярдәмче 

станциясе, газ белән тәэмин итү челтәре. 
 

Хәзерләү, механик эшкәртү, эретеп ябыштыру,  
җыю җиһазы комплекслары, термоформалаштыру, 
композицион пластмассалардан эшләнмәләр 
кою буенча технологик автоматлаштырылган 
линияләр. 

 

Материаллар һәм комплект өлешләр, әзер 

продукция саклау өчен биек киштә 

системалары, өлек транспорты һәм 

автоматлаштырылган исәп системалары 

булган  саклау бүлмәләре. 
 

Форма хасил итүче детальләр (модель-

прототиплар, штамплар, кондукторлар, кою 

һәм пресс формалары) проектлау һәм 

җитештерү өчен  CAD/CAM җиһазлар һәм  

компьютер станцияләре комплексы. 
 

Төс сайлау, лак-буяу өслекләрен әзерләү 

өчен җиһазлар комплексы, буяу җиһазы. 
 

Технологик ташу өчен автомобильләр 

паркы. 
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ОАО «РИАТ» ААҖ 
МАХСУСЛАШТЫРЫЛГАН  
АВТОТЕХНИКАСЫ 
 

«Транспорт чаралары җитештерүченең 

X8V халыкара идентификация кодын бирү 

бурында таныклык (WMI)» һәм «КАМАЗ» 

ГАҖ белән Лицензия килешүе нигезендә 

махсус автомобильләрнең бердәнбер 

үрнәкләре һәм партияләренең үз 

производствосы. 
 

Ел саен CUMMINSISLe/L310-375 ат көч. 

двигателе, ZF һәм FG трансмиссияләре 

куелган һәм KAMAZ автомобильләренең 

кулланучы үзлекләрен арттыра торган төрле 

опцияләр белән җиһазландырылган 1300дән 

артык KAMAZ автомобиле җитештерелә һәм 

сатыла. 
 

«РИАТ» ААҖнең 
ТӨП КЛИЕНТЛАРЫ: 

                                                                                                                                           «РИАТ» ААҖ бөтен Россия буенча  

                                                                                                                                            300дән артык клиентка ия, алар арасында 

                                                                                                                                            түбәндәге эре предприятиеләр бар: 

                                                                                                                                           «ШлюмбержеЛоджелко Инк» ҖЧҖ, 

                                                                                                                                           «ТрайканВелл Сервис» ҖЧҖ, 

                                                                                                                                           «КВС Интернэшнл» ЯАҖ, 

                                                                                                                                           «Татнефть» ААҖ, 

                                                                                                                                           «Империал Фрак Сервис» ҖЧҖ, 

                                                                                                                                           «Пакер Сервис» ҖЧҖ, 

                                                                                                                                           «БашВзрывТехнологии» ЯАҖ, 

                                                                                                                                           «Самотлорнефтехимпром» ҖЧҖ, 

«Транснефть-Прикамье» АҖ, 

«Роснефть» НК. 



1
0 

«РИАТ»ААҖ - 
«КАМАЗ»ГАҖ 

 РӘСМИ ДИЛЕРЫ 
 
 

ЕЛ САЕН 1300дән АРТЫК  

KAMAZ а/м САТЫЛА 

Төп кулланучылар һәм сату төбәкләре - ТЭК 

предприятиеләре, урман әзерләүчеләр, каты 

файдалы казылма табу комбинатлары, юл-

коммуналь хуҗалыклары, Россия Гадәттән тыш 

хәлләр министрлыгы 
 

 

«РИАТ» ААҖ ТӨП КЛИЕНТЛАРЫ: 

«РИАТ» ААҖ бөтен Россия буенча 300дән 

артык клиентка ия, алар арасында 

түбәндәге эре предприятиеләр бар: 
 

                                                                                                                                                         «Ижнефтемаш» ААҖ, 
                                                                                                                                                         «Кызыл Пролетарий» ААҖ, 

«Махсус янгын сүндерү техникасы» ҖБ» ЯАҖ 
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ПЛАСТИК 
АВТОКОМПОНЕНТЛАР 

 

КОМПОЗИТ МАТЕРИАЛЛАРДАН ЙӨК 

АВТОМОБИЛЬЛӘРЕ ЭКСТЕРЬЕРЫ ҺӘМ 

ИНТЕРЬЕРЫ, АВЫЛ ХУҖАЛЫГЫ 

ТЕХНИКАСЫ ДЕТАЛЬЛӘРЕ  

«РИАТ» ААҖ  - полимерлардан һәм 

композитлардан эшләнмәләр җитештерүнең 

алдынгы технологияләрен үзләштергән 

диверсификацияле сәүдә-җитештерү 

компаниясе. Пластик эшләнмәләр 

җитештерүдә заманча җиһазлар кулланыла. 
 

РФ һәм БДБ илләре җыю заводларына, шулай 

ук икенчел базарга китерү өчен киң гамма 

автокомпонентлар эшләү һәм җитештерү 

(керем күләме 1 млрд. сумнан артык). 
 

 

ЕЛ САЕН 1300 ТОННАДАН АРТЫК 

ПЛАСТИК ЭШЛӘНМӘ ҖИТЕШТЕРЕЛӘ 

ҺӘМ САТЫЛА 

(РЭСРЭ, ППУ, АВС, РКР) йөк автомобильләре 

һәм тракторлар экстерьеры, интерьеры 

детальләре. 
 

Төп кулланучылар һәм сату төбәкләре - РФ 

һәм Беларусь Республикасы («КАМАЗ» ГАҖ, 

«МТЗ» РУП). 



ПЛАСТИК 
АВТОКОМПОНЕНТЛАР 
ДЕТАЛЬЛӘРЕН ПРОЕКТЛАУДАН АЛЫП 

ЭШЛӘНМӘНЕ ЯСАУГА КАДӘР БӨТЕН 

ЭШЛӘР КОМПЛЕКСЫ 
 
 

 

                                                                                                              АВТОКОМПОНЕНТЛАР 

ПРОЕКТЛАУ 
ТЕХНОЛОГИЯЛӘРЕ 

 

 

Үтәли проектлау CAD/CAM 

 
Детальләр әзерләү 

Детальләр җитештерү  

АВТОКОМПОНЕНТЛАР ҖИТЕШТЕРҮ 

ТЕХНОЛОГИЯЛӘРЕ 

Вакуум-формалау 

RIM-кою  

PDCPDRIM-кою 

ППУ 

RTM технология    

GRP технология 
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АВТОКОМПОНЕНТЛАР 

УТЫРГЫЧЛАР 
«РИАТ» ААҖ 1998 елдан РФ һәм БДБда 

төрле транспорт өчен (автомобильләр, 

автобуслар, тимер юл транспорты) 

утыргычлар җитештерүче һәм китерүче 

әйдәп баручы компания. Безнең 

предприятие җитештерүдә алдынгы 

технологияләрне файдалана һәм зур 

конструктор-технологик потенциалга ия. 
 

«РИАТ» компаниясе яхшыртылган кулланучы 

үзлекләре булган утыргычларның киң модель 

рәтен җитештерә һәм сата: 
 

Шәһәр яны, шәһәрара һәм турист 
автобусларына пассажир утыргычлары 

(«НЕФАЗ» ГАҖ, «ЛИАЗ» ҖЧҖ, «ВОЛГАБАС» ҖЧҖ...) 

Йөк автомобильләре, автобуслар һәм 

махсус авыл хуҗалыгы һәм төзелеш юл 

техникасы йөртүчесе утыргычлары 
(«КАМАЗ» ГАҖ, МЗКТ һ.б.). 

 

Тимер юл транспорты өчен 
утыргычлар 

 

                                                                                                                                   ЕЛ САЕН 140 000 АРТЫК УТЫРГЫЧ  

                                                                                                                                   ҖИТЕШТЕРЕЛӘ ҺӘМ САТЫЛА



1
4 

УТЫРГЫЧЛАР 
ҖИТЕШТЕРҮ 

                                                                             

                                                                                           Эшләү һәм проектлау  

                                                                                        

                                                                                  Ясау 
 
                                                                          

                                                                                      Штамплау. Механик эшкәртү  

 
                                                                             Эретеп ябыштыру 

                                                                                       
 

                                                                                        Буяу. Пенополиуретан кою. 
                                                                                     Утыргычларның тышын кисү һәм тегү                                                                                      

 
 

                                                                                       Җыю 
                                                                                     

                                                                                                                                             

                                                                                                                                          Сату 
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«РИВАЛИ» 
АВТОСЕРВИС 
ҮЗӘГЕ 
ҖИҢЕЛ АВТОМОБИЛЬЛӘР ҺӘМ АЗ 

ТОННАЖЛЫ ЙӨК МАШИНАЛАРЫНА 

ТЕХНИК ХЕЗМӘТ КҮРСӘТҮ ҺӘМ 

РЕМОНТ БУЕНЧА ХЕЗМӘТЛӘР 

«РИВАЛИ» автосервисының һөнәри эшчәнлеге 

төрле марка һәм җитештерүчеләрнең 
автомобильләрен төзәтүгә һәм техник хезмәт 

күрсәтү буенча югары сыйфатлы хезмәтләр 

күрсәтүгә нигезләнә. 

Бүгенге көндә без барлык кирәкле 

җиһазларга, материалларга һәм югары 

квалификацияле персоналга ия. 
 

ЗАМАНЧА ҖИҺАЗ 

Буяу киптерү камерасы - Nova Verta, USI Italia 

Стапель җиһазы -- KOREK, SIVER                                                                                                                                                                                                                         

Лак-буяу системалары RM-BASF, GreenLine 

                                                                                                                                                                                                                    Ремонт материаллары - SIA, 3М, Festool, 4CR, 

                                                                                                                                                                                                                     Җиһаз - (тузан суырткычлар, шлифовка машиналары) Festool 

                                                                                                                                                                                                                     Буяу җиһазы - SATA, Devilbiss 

                                                                                                                                                                                                                      Эретеп ябыштыру җиһазы - Wider Kraft 

                                                                                                                                                                                                                      Диагностика җиһазы - Gutmann  

                                                                                                                                                                                                                      Тарату/туплау стенды - HANTER 

                                                                                                                                                                                                                      Шин-монтаж җиһазы - CORGHI 

                                                                                                                                                                                                                      Күтәргечләр - Tromelberg 

                                                                                                                                                                                                                      Кондиционерларны тәэмин итү стенды  - WAECO 

                                                                                                                                                                                                                       АКППда май алыштыру өчен стенд - Nordberg 

«РИВАЛИ» автоүзәге - ул Сезнең 

автомобильгә югары класслы хезмәт күрсәтү 

һәм ремонт, төбәктәге иң яхшы кузов 

ремонты һәм автомобильләр буяу. 
Барлык профильле ихтыяҗлар бездә иң аз 

вакыт һәм матди чыгым белән 

квалификацияле хәл ителәчәк. 



СЕРВИСЛЫ 
ХЕЗМӘТ  КҮРСӘТҮ 
ҺӘМ РЕМОНТ 
КОММЕРЦИЯЛЕ ҺӘМ ҖИҢЕЛ 
ТРАНСПОРТКА 

Диагностика һәм техник хезмәт күрсәтү. 

Гарантияле ремонт. 

                                                                                                                                                                 Йөк а/м, тагылма техника, автобуслар ремонтлау. 

 
                                                                                                                                                                Урта һәм вәкиллекле класс автомобильләре, 
                                                                                                                                                                внедорожниклар ремонтлау. 
 

Теләсә кайсы йөк автомобильләре 

кабиналарын, кечесеннән алып шәһәрара 
төренә кадәр, төрле зурлыктагы 
автобусларның кузовын торгызу. 

 

KAMAZ, Cummins двигательләре ремонты 
һәм дагностикасы. 

 

Хәрәкәт өлешен ремонтлау, КПП ZF һәм 

FastGear, Madara мостлары. 
                                                                                                                                                                Оригиналь запчастьләрнең зур саклык урыннары. 

                                                                                                                                                               Сезнең территориядә йөк автомобилен  

                                                                                                                                                                башлангыч тикшерү, диагностикалау  

                                                                                                                                                                һәм ремонтын бәяләү. 
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КАПИТАЛЬ 
ТӨЗЕЛЕШ 
ДИРЕКЦИЯСЕ 
(ДКС) 
ДКС - «РИАТ» ААҖнең бер бүлекчәсе . Үз 

җитештерү комплексында да, Татарстан 

Республикасы базарында да динамик үсеп һәм 

төзелеш-монтаж эшләрен башкарып, ДКС 

кирәкле техник кораллануы, катлаулы һәм 

җаваплы эшне үтәү тәҗрибәсе булган тотрыклы 

һәм ышанычлы партнер абруена лаек булды. 
 

ДКСның икътисадый һәм техник потенциалы 

бер үк вакытта объектларның комплекслы 

төзелеше буенча берничә подряд башкарырга, 

шулай ук төзелеш-монтаж эшләре буенча 

подряд хезмәтләрен күрсәтергә мөмкинлек 

бирә.   
 

Соңгы елларда ДКС товарларына һәм 

хезмәтләренә даими нигездә заказчылар булып 

түбәндәге предприятиеләр тора: «ИНТЕРСКОЛ-

Алабуга» ЯАҖ, «П-Д Татнефть Алабуга-

Стекловолокно» ҖЧҖ, «ТракьяГлассРус» ЯАҖ, 

«Астейс» АҖ, 

                                                                                                                                                          «Росла» ҖЧҖ, «Татпроф» АҖ, «КАМАЗ» ГАҖ, 
                                                                                                                                                          «Ремдизель» АҖ, «Медиа Маркт» ҖЧҖ, 
                                                                                                                                                          «ЛеруаМерлен» ҖЧҖ, 
                                                                                                                                                          «НП НЧ КБК ИМ.С.П.ТИТОВА» ЯАҖ. 

  
 

                                                                                                                                                          ДКСның СРО таныклыгы бар, Заказчы-Төзүче, 

                                                                                                                                                          Генподрядчы булып чыгыш ясый ала. 
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БЕЗ МАХСУСЛАШАБЫЗ: 
ЭНЕРГИЯ НӘТИҖӘЛЕЛЕГЕ БУЛГАН ТӨЗЕЛЕШ 
МАТЕРИАЛЛАРЫНДА: 

- торбаүткәргечләр өчен җылылык изоляциясе 
(ППУ тышчалар); 

- энергияне сак тотучы биналар төзелеше өчен                               
ППУ җылыткычлы СИП панельләр; 

- биналарның җылылык изоляциясе һәм әзер                  
фасад формалаштыру өчен төрле плиткалары              
булган бизәкләү ППУ термопанельләре. 

КҮЧЕРЕП ТӨЯҮ УРЫННАРЫН ТӨЗЕКЛӘНДЕРҮДӘ: 

- күчереп төяү җиһазын (күчереп төяү 

тамбурлары, тигезләү платформалары, 

күчмә рампалар, күчереп төяү өстәлләре, 

...) китерү һәм монтажлау; 

-капка уемы корылышы (секцияле сәнәгый һәм                 

гараж, рулонлы, тизләнешле, тәгәрәтмә һәм                             

ике якка ачылмалы капкалар, уемнарның            

герметизаторларын урнаштыру). 
 
КОЙМА-КОНСТРУКЦИЯЛӘР МОНТАЖЛАУДА: 

- коймалар кую; 
- кибетләр һәм офислар өчен алюминий                              

койма системалары монтажлау. 

КЕРҮ КОНТРОЛЕ СИСТЕМАЛАРЫН УРНАШТЫРУДА: 
- шлагбаумнар; 
- турникетлар. 

КИТЕРЕЛӘ ТОРГАН БАРЛЫК ҖИҺАЗГА МОНТАЖ, 
ГАРАНТИЯЛЕ ХЕЗМӘТ КҮРСӘТҮ 

ҺӘМ СЕРВИС ХЕЗМӘТЕ КҮРСӘТҮ ГАМӘЛГӘ АШЫРЫЛА 
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СЫЙФАТ 

МЕНЕДЖМЕНТЫ 
СИСТЕМАСЫ 
   «РИАТ» ААҖ сыйфат менеджменты       

системасы  ГОСТ Р ИСО 9001-2011 буенча    

сертификатлаштырылган. 
 

Транспорт чаралары җитештерүченең 

халыкара коды WMF - «X8V». 

 
Югарыда күрсәтелгән эшләрне үтәүгә бөтен 

кирәкле сертификатлар һәм лицензияләр. 

 
                                                                                                                                                    ISO/TS 16949 буенча сертификатлаштырылган. 

 

 
 

                                                                                                                                             КОМПАНИЯ ТОТРЫКЛЫ РӘВЕШТӘ 

                                                                                                                                             «ЫШАНЫЧЛЫ ТОВАР КИТЕРҮЧЕ»  

                                                                                                                                            БӘЯСЕН АЛА 
                                                                                                                                                         («КАМАЗ» ГАҖ классификациясе буенча,  

                                                                                                                                                         «Дивизион Русские автобусы» ГАЗ төркеме).
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www.riatauto.ru 
www.riat.ru 

www.tdriat.ru 
 

«РИАТ» ОФИСЫ ҺӘМ  

СӘҮДӘ-ҖИТЕШТЕРҮ КОМПЛЕКСЫНА 

 КИЛҮ СХЕМАСЫ 

 
 

  Кама елгасы  

ЭЛЕМТӘЛӘР 

 АВТОМОБИЛЬЛӘР САТУ ҮЗӘГЕ 

8 (8552) 30-51-00 
8 (8552) 53-00-53 

 
СЕРВИС 

8 (8552) 30-51-49 
 

ЗАПАС Ө   Л   Е    Ш  Л  Ә    Р САТУ 

8 (8552) 53-44-44 
 

 
 

 
Түбән Кама 
Әлмәт  

 
 
 
 

 
ÎОрлов 
боҗрасы 

 
АЗС 

 

 
КАТП 

 
 
 
 
 
 

ЮХИДИ 

Усманов ур. 

 
 

Сөембикә пр. 
Тынычлык пр. 

Мәскәү пр.  

1-нче Автоюл 

 

  КИП 
Мастер 

КОММЕРЦИЯ ҮЗӘГЕ 

8 (8552) 53-44-11 
 

«РИВАЛИ» АВТОҮЗӘГЕ 

8 (8552) 53-44-04 
 

КОММЕРЦИЯЛЕ ТӨЗЕЛЕШ 
ДЕПАРТАМЕНТЫ 

8 (8552) 53-44-41 

 
 
 
 
 

 
                                                                       
                                                                       ТПК № 4, Минзәлә тракты, 42/1, 

                                                          ТПК № 1,2 Производственный проезд, 23 

                                                                          ТПК № 3: Производственный проезд, 25 

                                                                          Офис: Пушкин ур., 4 (45/05) 

 
8-800-200-53-30 
ТҮЛӘҮСЕЗ КАЙНАР ЛИНИЯ 
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http://www.riatauto.ru/
http://www.riat.ru/
http://www.tdriat.ru/
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