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 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 
 

 « 21 » май  2019 ел                                     № 793 

 

Питрҽч муниципаль районы Башкарма 

комитетының «Питрҽч муниципаль районы 

территориясендҽ сайлау участокларын төзү 

турында»  2013 елның 18 гыйнварындагы 124 

номерлы карарына үзгҽрешлҽр кертү турында 

(2014 елның 31 июлендҽге 1095 номерлы, 2015 

елның 18 июлендҽге 1147 номерлы, 2015 елның 

4 сентябрендҽге 1468 номерлы, 2016 елның 24 

июнендҽге 918 номерлы,2017 елның 9 

октябрендҽге 1409 номерлы, 2018 елның 11 

апрелендҽге 553 номерлы үзгҽрешлҽр белҽн) 

 

«Россия Федерациясе гражданнары сайлау хокукларының һҽм референдумда 

катнашу хокукының төп гарантиялҽре турында» 2002 елның 12 июнендҽге 67-ФЗ 

номерлы Федераль законның 19 статьясы, Татарстан Республикасы Сайлау 

кодексының 27 статьясы нигезендҽ Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитеты 

карар бирҽ: 

 1. Питрҽч муниципаль районы Башкарма комитетының «Питрҽч муниципаль 

районы территориясендҽ сайлау участокларын төзү турында»  2013 елның 18 

гыйнварындагы 124 номерлы карарына үзгҽрешлҽр кертергҽ һҽм аны ҽлеге карар 

нигезендҽ яңа редакциядҽ бҽян итҽргҽ (2014 елның 31 июлендҽге 1095 номерлы, 

2015 елның 18 июлендҽге 1147 номерлы, 2015 елның 4 сентябрендҽге 1468 номерлы, 

2016 елның 24 июнендҽге 918 номерлы,2017 елның 9 октябрендҽге 1409 номерлы, 

2018 елның 11 апрелендҽге 553 номерлы үзгҽрешлҽр белҽн). 

2. Ҽлеге карарны Питрҽч муниципаль районы муниципаль берҽмлеклҽре 

башлыкларына, Татарстан Республикасы Питрҽч районының территориаль сайлау 

комиссиясенҽ җибҽрергҽ. 

3. Питрҽч муниципаль районының рҽсми сайтында Интернет челтҽрендҽ 

урнаштыру юлы белҽн халыкка игълан итҽргҽ. 

4. Ҽлеге карар кул куелган көннҽн үз көченҽ керҽ. 

   5. Ҽлеге карарның үтҽлешен контрольдҽ тотуны үземдҽ калдырам. 

 

 

Питрҽч муниципаль районы  

башкарма комитеты җитҽкчесе                                                          А. В. Хҽбибуллин 



 

Башкарма комитет карарына 

кушымта 

          ____________2019 №______ 

 

Питрәч муниципаль районы территориясендә төзелгән  

сайлау участоклары 

 

1. 2383 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясе урнашу урын: Татарстан Республикасы, Белкино авыл 

мҽдҽният йорты «Питрҽч муниципаль районы үзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» 

муниципаль бюджет учреждениесе, Белкино авылы, Мҽктҽп урамы, 1 нче йорт.  

 Тавыш бирү урыны: авыл мҽдҽният йорты фойесы.  

 Сайлау участогы чиклҽренҽ Белкино, Кудашево, Чертово авыллары керҽ. 

 

2.2384 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районының «Богородская урта гомуми белем бирү мҽктҽбе» 

муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Богородское авылы, Үзҽк 

урамы, 46 нчы йорт. 

Тавыш бирү урыны: мҽктҽпнең 1 кат фойесы. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Богородский авылы, Гильдеево авылы, Камыш 

авылы, Черниково авылы, Ильинский бистҽсе, Беренче Май бистҽсе, Көек авылы 

(Аллеяле, Чияле, Яшел, Урман, Болын, Кура җилҽге, Тыныч, Күк, Күл, Окольная, 2 

нче Окольная, Чиклҽвек, Кыр, 2 нче кыр, Төньяк, Төньяк, Сирин, Кояшлы, Укчы, 

Үзҽк, 1 нче Үзҽк, 2 нче Үзҽк, Көньяк, Җилҽк урамнары). 

 

3. 2385 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясе урнашу урын: Екатериновка авыл мҽдҽният йорты, 

Татарстан Республикасы «Питрҽч муниципаль районы Үзҽклҽштерелгҽн клуб 

системасы» муниципаль бюджет учреждениесенең Екатериновка авылы, Совет 

урамы, 23 йорт.  

Тавыш бирү урыны: авыл мҽдҽният йорты фойесы. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Екатериновка, Александровка, Югары Дҽүлҽзҽр, 

Нептун, Новоникольский, Урта Дҽүлҽзҽр авыллары керҽ. 

 

4. 2386 нчы номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы «Үзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» муниципаль бюджет 

учреждениесенең Званка авыл клубы, Званка авылы, Күл буе урамы, 19. 

Тавыш бирү урыны: авыл клубы фойесы.  

Сайлау участогы чиклҽренҽ Званка, Иске Кощаково, Царево, Кощаково 

авылларының Ата-аналар урамы керҽ. 

 

5. 2387 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы «Үзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» муниципаль бюджет 

учреждениесенең Карпово авыл клубы, Карповка бистҽсе, Совет урамы, 37А йорт. 

Тавыш бирү урыны: авыл клубының тамаша залы.  



Сайлау участогы чиклҽренҽ Карповка бистҽсе, Тогашево авыллары керҽ. 

 

6. 2388 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясе урнашкан урын: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы «Үзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» муниципаль бюджет 

учреждениесенең Кибҽч авылында күпфункцияле үзҽк, Кибҽч авылы, Үзҽк урамы, 

1А йорт.  

Тавыш бирү урыны: күпфункцияле үзҽкнең тамаша залы. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Кибҽч авылы керҽ. 

 

7. 2389 нчы номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясе урнашкан урын: Кибҽк Иле  авыл мҽдҽният йорты, 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы «Үзҽклҽштерелгҽн клуб 

системасы» муниципаль бюджет учреждениесе, Кибҽк Иле  авылы, Тукай урамы, 28 

нче йорт. 

Тавыш бирү урыны: авыл мҽдҽният йортының актлар залы. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Кибҽк Иле  авылы торак пункты керҽ. 

 

8.2390 нчы номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясе урнашкан урын: Кҽвҽл авыл мҽдҽният йорты Татарстан 

Республикасы Питрҽч муниципаль районы «Үзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» 

муниципаль бюджет учреждениесенең Кҽвҽл авылы, Мҽктҽп урамы, 1 нче йорт. 

Тавыш бирү урыны: авыл мҽдҽният йортының 1 кат фойесында. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Кҽвҽл, Урывкино, Чуча авыллары керҽ. 

9.2391 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы «Үзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» муниципаль бюджет 

учреждениесенең ат авыл мҽдҽният йорты, Күн авылы, Совет урамы, 61А йорты. 

Тавыш бирү урыны: авыл мҽдҽният йорты фойесында. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Күн, Ҽлбҽдҽн, Кызыл Яшьлҽр авыллары керҽ. 

10.2392 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы «Үзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» муниципаль бюджет 

учреждениесенең Кощаково авыл мҽдҽният йорты, Кощаково авылы, Үзҽк урамы, 

19. 

Тавыш бирү урыны: авыл мҽдҽният йорты фойесында. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ  Ата-аналар урамыннан тыш Кощаково авылы 

торак пункты керҽ. 

11.2393 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Керҽшен-Сҽрдҽсе авыл мҽдҽният 

йорты «Үзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» муниципаль бюджет учреждениесенең 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы, Керҽшен-Сҽрдҽсе авылы, 

Татарстан урамы, 6 нчы йорт. 

Тавыш бирү урыны: авыл мҽдҽният йортының тамаша залы.  



Сайлау участогы чиклҽренҽ Керҽшен-Сҽрдҽсе, Иксуар, Көлкамҽр авыллары 

керҽ. 

 

12.2394 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районының «Колай урта гомуми белем бирү мҽктҽбе» муниципаль 

бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Колай авылы, Яшьлҽр урамы, 22 йорт                   

Тавыш бирү урыны: мҽктҽпнең 1 кат фойесында. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Колай, Арышхазда, Олы Дүртөйле авыллары керҽ. 

 

13.2395 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районының «Яшьлҽр үзҽге» муниципаль бюджет учреждениесе, 

Ленино-Кокушкино авылы, Үзҽк урамы, 17 нче йорт. 

Тавыш бирү урыны: Яшьлҽр үзҽге фойесы. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Гагарин урамы, Зеленая урамы, Клуб урамы, Кыр 

урамы, Тукай урамы, Фабрика урамы, 1-9, 31-51, 51 А, 52-88, Камалеев урамы 

буенча 83Б номерлы йортлар, Яшьлҽр урамы буенча 5-8 номерлы йортлар, Ленино-

Кокушкино авылының Үзҽк урамы буенча 1, 4 А, 5-13, 15 нче йортлар керҽ. 

 

14.2396 нчы номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясе урнашкан урын: «П. В. Дементьев исемендҽге Казан 

авиация-техник көллияте»  ДАҺБУ филиалы, Ленино-Кокушкино авылы, Техник 

урамы, 10 нчы йорт. 

Тавыш бирү урыны: филиалның 1 кат фойесында. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Ленино-Кокушкино торак пункты йортлары: 

Юбилей урамы, Рамазан, Дуслык урамы, Бакча урамы, Кооператорлар урамы, 

Техник урамы, 1 А, 2 А, 3 А, 3 А, 3 Б, 3 В, 27,31 нче йортлар Үзҽк урамы буенча,  1-

4, 9-13, 15 нче йортлар Яшьлҽр урамы буенча, Олы Бутырка авылы, Ушня бистҽсе 

керҽ. 

 

15.2397 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районының «Надеждино төп гомуми белем бирү мҽктҽбе» муниципаль 

бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Надеждино авылы, Мҽктҽп урамы, 1 нче 

йорт.  

Тавыш бирү урыны: мҽктҽпнең спорт залы. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Надеждино, Аркатау, Урта Ия, Петрово авыллары 

керҽ. 

 

16.2398 нче сайлау участогы 

Участок комиссиясе урнашкан урын: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы «Үзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» муниципаль бюджет 

учреждениесенең Татар Казысы авыл мҽдҽният йорты, Татар Казысы авылы, Үзҽк 

урамы, 6 нчы йорт. 

Тавыш бирү урыны: авыл мҽдҽният йорты фойесы. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Татар Казысы, Казиле авыллары керҽ. 

 

 



 

17.2399 нчы номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясе урнашкан урын: Татарстан Республикасы Питрҽч 
муниципаль районы «Үзҽклҽштерелгҽн клуб системасы» муниципаль бюджет 
учреждениесенең Пановка авылында күпфункцияле үзҽк, Пановка авылы, Мҽктҽп 
урамы, 2 нче йорт. 

Тавыш бирү урыны: күпфункцияле үзҽкнең тамаша залы. 
Сайлау участогы чиклҽренҽ Пановка, Новоселок авыллары керҽ. 
 

18.2400 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: «Питрҽч - Арена» боз сарае, Питрҽч 
авылы, Казан урамы, 13А нче йорт. 

Тавыш бирү урыны: Боз сараеның 1 нче кат фойесында. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Питрҽч авылының Казан урамы 3 А, 10, 15, 15А, 
15 В, 15 г, 15 Д, 15 е, 18 78 йортлары, Тукай урамы, Чишмҽ урамы, Кооператорлар 
урамы, Газовиклар урамы, Көнбатыш урамы, Аграр урамы, Никольский урамы, 
Каен урамы, Чияле урамы, Юлчылар урамы, Имҽнлек урамы, Осиново урамы, Парк 
урамы, Радужная урамы, Якты урамы, Төньяк урамы, Бөек Җиңүнең 65 еллыгы 
урамы, Алмагач урамы, Питрҽч авылының Осиново СНТсы , Шихазда, Кечкенҽ 
Пүчинкҽ бистҽсе керҽ. 

 

19.2401 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районының «2 нче Питрҽч урта гомуми белем бирү мҽктҽбе» 

муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Питрҽч авылы, Казан 

урамы, 7 нче йорт.  

Тавыш бирү урыны: мҽктҽпнең 1 кат фойесы. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Питрҽч авылының Мҽктҽп урамы, Казан  

урамының № 1А, 1Б, 1В, 4А, 6А, 8А, 9, 10А, 10Б, 11 йортлары, Перчков урамы, 

Энтузиастлар урамы, Болын урамы, Дуслык урамы, Кыр урамы, Юбилей урамы, 

Гончар урамы, Дача урамы, Камалеев урамы, Тынычлык урамы, М. Җҽлил урамы, 

Керамика урамы керҽ. 

 

20.2402 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районының «Аерым предметларны тирҽнтен өйрҽтүче 1 нче Питрҽч 

урта гомуми белем бирү мҽктҽбе» муниципаль бюджет гомуми белем бирү 

учреждениесе, Питрҽч авылы, Яшьлҽр урамы, 1 нче йорт. 

Тавыш бирү урыны: мҽктҽпнең 1 кат фойесы. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Питрҽч авылының Автомобильчелҽр урамы, 

Билҽр урамы, Бҽхетле урамы, Йолдыз урамы, Ипотека урамы, Кленовая урамы, 

Комсомол урамы, Е. Маннанов урамы, Мишанин урамы, Модель  урамы, Яшьлҽр 

урамы, Новоселов урамы, Олимпия урамы, Пионер урамы, Сафин урамы, Техник 

урамы, Уңыш урамы, Тҽҗрибҽ урамы, Окольная урамы, Астрономия урамы, Спорт 

урамы, Күл яны урамы, , Җилҽкле урамы, Олан Иле авылы керҽ. 

 

 

 

 



 

21.2403 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы «Район мҽдҽният йорты» муниципаль бюджет учреждениесе, 

Питрҽч авылы, Совет урамы, 9 нчы йорт. 

Тавыш бирү урыны: район мҽдҽният йортының 1 кат фойесы. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Питрҽч авылының Көнчыгыш урамы, Гагарин 

урамы, Яшел урамы, Таулы урамы, Наратлык урамы, Медиклар урамы, 

Мелиораторлар урамы, Осипов урамы, Тау асты урамы, Почта урамы, Совет урамы, 

Җилҽк бакчасы урамы керҽ. 

 

22.2404 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: «Батыр» КСК, Питрҽч авылы, Совет 

урамы, 7 нче йорт. 

Тавыш бирү урыны: «Батыр» КСК бинасы фойесы.  

Сайлау участогы чиклҽренҽ Питрҽч авылының Гаврилов урамы, Живопись 

урамы, Интернационалистлар урамы, Кирюшин урамы, Космонавтлар урамы, 

Урман урамы, Мархабин урамы, Механизаторлар урамы, Мишҽ урамы, Яр буе 

урамы, Яңа урамы, Чокыр урамы, Пушкин урамы, Бакча урамы, Саликеев урамы, 

Кояшлы урамы, Төзүчелҽр урамы, Титов урамы, Энергетиклар урамы, Елга арты 

урамы, Чҽчҽкле урамы, Язгы урамы, Лазурная урамы, Окружная урамы, Салкын 

урамы керҽ. 

 

23.2405 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Пимҽр авыл мҽдҽният йорты, 
Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы «Үзҽклҽштерелгҽн клуб 
системасы» муниципаль бюджет учреждениесе, Пимҽр авылы, Совет урамы, 25 нче 
йорт. 

Тавыш бирү урыны: авыл мҽдҽният йорты залы.  
Сайлау участогы чиклҽренҽ Пимҽр, Юныс, Олы Норма авыллары керҽ. 
 
24.2406 нчы номерлы сайлау участогы 
Участок комиссиясенең урнашу урыны: Салкын Чишмҽ авыл клубы, 

Татарстан Республикасы Питрҽч муниципаль районы «Үзҽклҽштерелгҽн клуб 

системасы» муниципаль бюджет учреждениесе, Салкын Чишмҽ авылы, Нариманов 

урамы, 50 нче йорт. 

Тавыш бирү урыны: авыл клубы залы. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Салкын Чишмҽ, Змеево, Черемыш авыллары, 

Ленино-Кокушкино авылының Камалеев урамы, Яңа урамы, Казан урамы, Бҽхетле 

урамы, Яр буе урамы, Кояшлы  урамы, Болын урамы, Чокыр урамы, Күл урамы, 

Йолдызлы урамы керҽ. 

 

25.2407 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районының «Татар Тау Иле урта гомуми белем бирү мҽктҽбе» 

муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Татар Тау Иле авылы, Совет 

урамы, 15 нче йорт. 

Тавыш бирү урыны: мҽктҽпнең спорт залы. 



Сайлау участогы чиклҽренҽ Татар Тау Иле, Княжа, Рус Тау Иле авыллары 

керҽ. 

 

26.2408 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы Чыты авыл мҽдҽният йорты, «Үзҽклҽштерелгҽн клуб 

системасы» муниципаль бюджет учреждениесе, Чыты авылы, Кооператив урамы, 85 

нче йорт. 

Тавыш бирү урыны: авыл мҽдҽният йорты фойесы. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Чыты, Иске Йорт, Селҽнгеш авыллары керҽ. 

 

27.2409 нчы номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 
муниципаль районының «Шҽле урта гомуми белем бирү мҽктҽбе» муниципаль 
бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Шҽле авылы, Хҽйруллин урамы, 32 нче 
йорт. 

Тавыш бирү урыны: мҽктҽп фойесы. 
Сайлау участогы чиклҽренҽ Тукай урамы буенча №№ 1-123 йортлар, Вахитов 

урамы буенча №№ 27-73 йортлары, Урман урамы, Яшьлҽр урамы, КамАЗ урамы, 
Таулы урамы, Тау асты урамы, Таҗиев урамы, Яңа урамы, Почта урамы, Совет 
урамы, Ленин урамы, Шҽле тыкрыгы урамы, ТатЦИК исемендҽге авыл керҽ. 

 
28.2410 нчы номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 

муниципаль районы Шҽле авыл мҽдҽният йорты, «Үзҽклҽштерелгҽн клуб 

системасы» муниципаль бюджет учреждениесе, Шҽле авылы, Хҽйруллин урамы, 35 

нче  йорт. 

Тавыш бирү урыны: авыл мҽдҽният йорты фойесы. 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Шҽле авылы Тукай урамының № 124-161 

йортлары, Вахитов урамының №№ 1-26 йортлары, Казан урамы, Кҽвҽл урамы, 

Хҽйруллин урамы, Кооператив урамы, Кызыл Йолдыз урамы, Һади Такташ урамы, 

Муса Җҽлил урамы, Дуслык урамы, Шатлыклы урамы, М. Шҽйхиева урамы, М. 

Мөхҽммҽтҗанов урамы, Җиңү урамы, Г. Сафиуллин урамы, Ф. Сафин урамы, Кыр 

урамы, Чокыр урамы , Люткино авылы йортлары керҽ. 

 

29. № 2411 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Татарстан Республикасы Питрҽч 
муниципаль районының «Иске Шигали урта гомуми белем бирү мҽктҽбе» 

муниципаль бюджет гомуми белем бирү учреждениесе, Иске Шигали авылы, Үзҽк 
урамы, 14нче йорт. 

Тавыш бирү урыны: мҽктҽпнең 1 кат фойесы. 
Сайлау участогы чиклҽренҽ Иске Шигали авылы, Яңа Шигали авылының  

Совет урамы, Зур урамы, Чокыр урамы, Кооператив урамы, Мҽктҽп урамы, 

Мелиораторлар урамы, Урман урамы, Кыр урамы, Күл урамы, Яңа урамы, Үзҽк 

урамы керҽ. 

 

30.2412 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясенең урнашу урыны: Янсуар авылының административ 
бинасы, Үзҽк урамы, 1 нче йорт. 



Тавыш бирү урыны: административ бинаның 1 кат фойесы. 
Сайлау участогы чиклҽренҽ Янсуар, Нырсуар, Раевка, Тегермҽн Тавы, Талкыш 

авыллары керҽ. 

 

31.1282 нче номерлы сайлау участогы 

 Участок комиссиясенең урнашу урыны: административ бина, Көек авылы, 12 
Квартал урамы , 5Б нче йорт. 

Тавыш бирү урыны: административ бина фойесы. 
Сайлау участогы чиклҽренҽ Куюки авылы (Айлы, Алан, Алтын, Ҽмҽнҽт, Каен, 

Рҽхҽтлек, Брусника, Булат, Күк чҽчҽк, Тал, Язгы, Дача, Дуслык,  Ясмин, Энҗе, 

Шҽһҽр арты, Йолдыз, Зөбҽрҗҽт, Карлыгач, Каштан, 1 Квартал, 2 Квартал, 3 Квартал 

4 Квартал, 5 Квартал, 6 Квартал, 7 Квартал, 8 Квартал, 9 Квартал, 10 Квартал, 11 

Квартал, 12 Квартал,  13 Квартал, 23 Квартал, 26 Квартал, 30 Квартал, Пилот 

Кварталы, Кедр, Кипарис, Кленовая, Кояшлы, Кырым, Зҽңгҽрсу, Май, Кече, Бал, 

Яшьлҽр, Ышаныч, Милли, Нева, Нур, Чокыр, Олимпия, Ком, Пихта, Пражская, Яр 

яны, Күл яны, Производство базасы, Салават күпере, Чишмҽ, Рубин, Милҽш, Сабыр, 

Бакча, Ирек, Карлы, Согласия, Сандугач куаклыгы, Нарат, Спас, Сөембикҽ, 

Татарстан, Тирҽкле, Хезмҽт, Туганлык, Тукай, Тыныч, Умырзая, Хан, Хрустальная, 

Төсле, Чҽчҽкле, Шатлык, Яктылык, Ямьле, Янтарная, Ясная поляна урамнары керҽ) 

 

32.1283 нче номерлы сайлау участогы 

Участок комиссиясе урнашкан урын: офис бинасы, Яңа Шигали авылы 

(«Усадьба Царево» торак комплексы), Тукай урамы, 28 нче йорт. 

 Тавыш бирү урыны: офис бинасының 1 кат фойесы 

Сайлау участогы чиклҽренҽ Яңа Шигали авылының « Усадьба Царево » торак 

комплексында урнашкан йортлар керҽ. 

 

 

 

 


