
 
                                                                                                                                                              

 
 

Югары Ослан муниципаль районы  

Карагуҗа авыл җирлеге территориясендә сайлау алды  

басма агитация материаллары урнаштыру өчен 

 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 белән бәйле рәвештә, Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы Карагуҗа авыл җирлеге Башкарма комитеты 

КАРАР БИРӘ: 

      1. Югары Ослан муниципаль районының Карагуҗа 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. 

 

Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы 

Карагуҗа авыл җирлеге 

Башлыгы                                                              С.А.Сакин 

 
 

 

 

 

 39 31.07.2019 



 

Югары Ослан муниципаль районы  

Карагуҗа авыл җирлеге  

Башкарма комитетының  

                                                                                                                                                    31 июль 2019ел, №39  карарына 

                                                                                                                                                   1 нче кушымта  

Югары Ослан муниципаль районының  

Карагуҗа авыл җирлеге территориясендә сайлау алды агитация 

материалларын урнаштыру өчен 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.) 

1267 

 

ТР, Югары Ослан районы,  

Карагуҗа авылы,  

Үзәк мәйдан ур., 11 

Бина эчендәге стенада мәгълүмат 

стенды 

ТР, Югары Ослан районы,  

Карагуҗа авылы,  

Үзәк мәйдан ур., 2 

Бина эчендәге стенада мәгълүмат 

стенды 

ТР, Югары Ослан районы,  

Карагуҗа авылы,  

Үзәк мәйдан ур., 4 

Бина эчендәге стенада мәгълүмат 

стенды 

ТР, Югары Ослан районы,  

Карагуҗа авылы,  

Үзәк мәйдан ур., 5 

Бина эчендәге стенада мәгълүмат 

стенды 

ТР, Югары Ослан районы,  

Карагуҗа авылы,  

Үзәк мәйдан ур., 57 

Бина эчендәге стенада мәгълүмат 

стенды 

ТР, Югары Ослан районы,  

Егидерево авылы, Үзәк ур., 30 

Бина эчендәге стенада мәгълүмат 

стенды 

ТР, Югары Ослан районы,  

Егидерево авылы, Үзәк ур., 28 

Бина эчендәге стенада мәгълүмат 

стенды 

1268 ТР, Югары Ослан районы,  

Патрикеево авылы, Яр буе ур., 

10 

Бина эчендәге стенада мәгълүмат 

стенды 

ТР, Югары Ослан районы,  

Патрикеево авылы,Зөя ур., 50 

Бина эчендәге стенада мәгълүмат 

стенды 

 

Татарстан Республикасы 

Югары Ослан муниципаль районы 

Карагуҗа авыл җирлеге 

Башлыгы                                                              С.А.Сакин 
 


