
 

 

Югары Ослан муниципаль районы Соболевский авыл җирлеге 

территориясендә сайлау алды басма агитация материаллары урнаштыру 

ӛчен махсус урыннар бүлеп бирү турында 

 

 Татарстан Республикасы Сайлау Кодексының 64 статьясындагы 8 пункты 

нигезендә, 2019 елның 8 сентябрендә узачак Татарстан Республикасы Дәүләт 

Советы депутатларын сайлаулар һәм өченче чакырылыш Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Соболевский авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең вәкиллекле органы депутатларын өстәмә сайлаулар 

белән бәйле рәвештә,  

 

КАРАР БИРӘ: 

 

1. Югары Ослан муниципаль районының Соболевский авыл җирлеге 

территориясендә сайлау алды агитация материалларын урнаштыру өчен махсус 

урыннар бүлеп бирергә (1 нче кушымта). 

2. Әлеге карарны авыл җирлегенең мәгълүмати стендларында игълан 

итәргә һәм Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

рәсми сайтында урнаштырырга. 

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 

 

 

 

Соболевский авыл җирлеге  

Башлыгы                                                                                        О.Н.Майорова 
 

 

 

 

 

 

         01.08.2019 г.                 № 29 



 

                       Соболевский авыл җирлеге 

                       Башкарма комитетының  

                       01.08.2019 ел, № 29 

карарына 

                                                1 нче 

кушымта 

 

 

Югары Ослан муниципаль районының  

Соболевский авыл җирлеге территориясендә сайлау алды агитация 

материалларын урнаштыру ӛчен махсус урыннар 

Исемлеге 

 
Сайлау 

участогы 

номеры 

Агитация материалларын элү өчен 

махсус урын булган адрес 

Элү урыны исеме (махсус 

җиһазландырылган конструкция, 

мәгълүмат стенды (реклама щиты, тумба), 

стенд (бина диварында, фойеда игъланнар 

тактасы һ. б.) 

 

1265 

 

 

 

1265 

 

 

 

1266 

ТР Югары Ослан районы 

Соболевский авылы 

 Береговая ур., 50А- кибет 

 

Бина эчендә стенд 

ТР Югары Ослан районы 

 Карамышиха авылы 

Үзәк ур., 5А-кибет 

Бина эчендә стенд 

Т Р Югары Ослан районы 

Чулпаниха авылы 

 Үзәк ур., 6А - кибет 

Бина эчендә стенд 

 

 

 

Соболевский авыл җирлеге  

Башлыгы                                                                                        О.Н.Майорова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Соболевский авыл җирлеге  

Башлыгы О.Н.Майоровага  

                                                                                 ИП В. В. Гатиловтан  

 

 

 

Агитация материаллары урнаштыруга 

РӚХСӘТ 

 

       Татарстан Республикасы Сайлау Кодексының 64 статьясындагы 8 пункты 

нигезендә, 2019 елның 8 сентябрендә узачак Татарстан Республикасы Дәүләт 

Советы депутатларын сайлаулар һәм өченче чакырылыш Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы «Соболевский авыл җирлеге» 

муниципаль берәмлегенең вәкиллекле органы депутатларын өстәмә сайлаулар 

белән бәйле рәвештә,  

миңа, Гатилов Валерий Викторовичка милек хокукында караган, түбәндәге  

адрес буенча урнашкан объектларда сайлау алды агитация материалларын 

урнаштыруга ризалык бирәм: 

  

   1) Татарстан Республикасы, Югары Ослан районы, Соболевский авылы, 

Береговая ур., 50А; 

   2) Татарстан Республикасы, Югары Ослан районы, Чулпаниха авылы, Үзәк ур., 

6А; 

   3) Татарстан Республикасы, Югары Ослан районы, Карамышиха авылы, 

 Үзәк ур., 5А. 

 

 

  __________________ (_Гатилов В.В.)   

   

 

                                                                                   

 

М.У. 

«01» август,  2019 ел  
 


