
          РЕШЕНИЕ                                                                                     КАРАР 
          04.03.2020                              с.Ямбулатово                               № 67 – 289  

 
Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Ямбулат авыл җирлеге Советына депутатлар сайлауларын үткәрү өчен 
бер мандатлы сайлау округлары схемасын раслау турында 

 
«Россия Федерациясе гражданнарының сайлау хокукларының һәм 

референдумда катнашу хокукының төп гарантияләре турында» 2002 елның 12 

июнендәге 67-ФЗ номерлы Федераль законның 18 статьясы, Татарстан Республикасы 

Сайлау кодексының 2007 елның 7 маендагы 21-ТРЗ номерлы 26 статьясы нигезендә  

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 
Ямбулат авыл җирлеге Советы 

КАРАР ИТТЕ: 
 

   1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл 
җирлеге Советына депутатлар сайлауларын үткәрү өчен бер мандатлы сайлау 
округлары схемасын расларга (кушымта). 

   2. Әлеге карарны Югары Ослан муниципаль районының рәсми сайтында һәм 
Татарстан Республикасының хокукый мәгълүмат рәсми порталында урнаштырырга. 

   3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотам. 
 
 
 
Татарстан Республикасы  
Югары Ослан муниципаль районы  
Ямбулат авыл җирлеге башлыгы                                               М.Н. Ахметзянов 
 

СОВЕТ ЯМБУЛАТОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЮГАРЫ ОСЛАН 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫҢ 
ЯМБУЛАТ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
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                                                                           Татарстан Республикасы  
                                                                           Югары Ослан муниципаль районы  
                                                                           Ямбулат авыл җирлеге   
                                                                           Советының  2020 елның  
                                                                           3   мартындагы 60-290 номерлы   
                                                                           карарына 

                                    Кушымта 
 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Ямбулат авыл җирлеге 
Советына депутатлар сайлауларын үткәрү өчен бер мандатлы сайлау округлары 

схемасы 
 

1 номерлы Крестниково бер мандатлы сайлау округы  

Округка керә: Крестниково ав, Центральная ур.,  № 2 йорттан  № 48 йортка  
кадәр –  урамның җөп ягы. Сайлаучылар саны 35 кеше.   
 

2 номерлы Крестниково бер мандатлы сайлау округы 

Округка керә:   Крестниково ав., Центральная ур., № 50 йорттан № 78 йортка  
кадәр - урамның җөп ягы,   Центральная ур., № 45Б  йорттан № 49 йортка  кадәр 
- урамның так ягы, Нагорная ур.,  Киселевка ур., Заринская ур.  Сайлаучылар 
саны 41 кеше.   
 

3 номерлы Крестниково бер мандатлы сайлау округы 

Округка керә:  Крестниково ав., Центральная ур., № 9 йорттан № 45А йортка  
кадәр – урамның так ягы. Сайлаучылар саны кеше.   
   

4 номерлы Крестниково бер мандатлы сайлау округы 

Округка керә:    Крестниково ав.,  Центральная ур., № 1 йорттан № 3- йортка  
кадәр, урамның так ягы. Казанская ур.,   Школьная ур. Сайлаучылар саны 39 
кеше.   
 

5 номерлы Ямбулат бер мандатлы сайлау округы 

Округка керә: Ямбулат   ав.,  Коновалов ур., № 1 йорттан № 51 йортка  кадәр - 
урамның так ягы . Сайлаучылар саны 31 кеше.   

6 номерлы Ямбулат бер мандатлы сайлау округы 

Округка керә: Казыльяры ав., Ямбулат  ав.,   Коновалов ур.,  № 53 йорт, № 55 
йорт – урамның так ягы,   № 30 йорттан № 40 йортка  кадәр - урамның җөп ягы. 
Сайлаучылар саны 24 кеше.   
 

7 номерлы Ямбулат бер мандатлы сайлау округы 

Округка керә: Ямбулат ав.,  Коновалов  ур., № 2 йорттан № 28 йортка  кадәр – 
урамның җөп ягы. Сайлаучылар саны 29 кеше.   
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Татарстан Республикасы 
 Югары Ослан муниципаль районы  
Ямбулат авыл җирлеге башлыгы                                                  М.Н. Ахметзянов 
 


