
 

Хөкем ителгәннәргә төзәтү һәм мәҗбүри эшләр рәвешендә 

җәзаларны үтәү урыннарын билгеләү турында  

       Россия Федерациясе Җинаять кодексының 49 ст. 1 ө., 50 ст. 1 ө. һәм 

Россия Федерациясе Җинаять - башкарма кодексының 25 ст. 1 ө., 39 ст. 1 ө. 

нигезендә, Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районының 

Соболевский авыл җирлеге территориясендә яшәүче    хөкем ителгәннәргә 

төзәтү һәм мәҗбүри эшләр рәвешендә җәзаларны үтәү өчен,  

КАРАР БИРӘМ: 

    1. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Соболевский авыл җирлеге территориясендә яшәүче  хөкем ителгәннәргә 

төзәтү эшләре рәвешендә җәзаларны үтәү өчен предприятиеләр, оешмалар 

һәм учреждениеләр исемлеген расларга (1 нче кушымта) 

    2. Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Соболевский авыл җирлеге территориясендә хөкем ителгәннәргә мәҗбүри 

эшләр рәвешендә җәзаларны үтәү өчен предприятиеләр, оешмалар һәм 

учреждениеләр исемлеген расларга (№2 нче кушымта) 

     3. ТР буенча Россия ҖҮФХИ Кама Тамагы ФКУ УИИ муниципальара 

филиалына предприятие, оешма һәм учреждениеләр исемлекләрен 

килештерү өчен җибәрергә. 

   4. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны үземә калдырам. 

 

 

 

Югары Ослан муниципаль районы 

Соболевский авыл җирлеге 

Башлыгы                                                                                                          

О.Н.Майорова 

 

          14.01.2019 г.                 № 4 



 

 

«Килештерелгән»  

Россия Җәзаларны үтәтү федераль 

 хезмәтенең ТР буенча Россия  

ҖҮФХИ Кама Тамагы ФКУ УИИ  

муниципальара филиалы башлыгы 

 эчке хезмәт майоры 

____________________С.Б.Егоров 

«____»________________2019 ел 

                                                                                 

 

Соболевский авыл җирлеге  

                                                                                                        Башкарма комитетының  

14.01.2019ел № 4 карарына  

                                                                                                              1 нче кушымта. 

 

. 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Соболевский авыл җирлеге территориясендә яшәүче төзәтү эшләренә 

хөкем ителгәннәрнең җәзаларны үтәү өчен оешма, предприятие һәм 

учреждениеләр 

ИСЕМЛЕГЕ 

 

 

- Соболевский авыл җирлеге Башкарма комитеты 

- ООО «Идел буе» нәсел эше 

 

 

 

 

 

Югары Ослан муниципаль районы 

Соболевский авыл җирлеге 

Башлыгы                                                                                                          

О.Н.Майорова 

 

 

 

 



 

 

«Килештерелгән»  

Россия Җәзаларны үтәтү федераль 

 хезмәтенең  ТР буенча Россия  

ҖҮФХИ Кама Тамагы ФКУ УИИ  

муниципальара филиалы башлыгы 

 эчке хезмәт майоры 

____________________С.Б.Егоров 

«____»_________________2019 ел 
                                                                           Соболевский авыл җирлеге  

                                                                                                        Башкарма комитетының  

14.01.2019ел № 4 карарына  

                                                                                                              2 нче кушымта. 

 

 

 

                                                                                  

 

 

 

Татарстан Республикасы Югары Ослан муниципаль районы 

Соболевский авыл җирлеге территориясендә яшәүче мәҗбүри эшләргә 

хөкем ителгәннәрнең җәзаларны үтәү өчен оешмалар, предприятиеләр 

һәм учреждениеләр 

ИСЕМЛЕГЕ 

 

-  Соболевский авыл җирлеге Башкарма комитеты - авыл җирлеген 

төзекләндерү буенча төрле эшләр башкаручы 

 

 

 

 

 

 

Югары Ослан муниципаль районы 

Соболевский авыл җирлеге 

Башлыгы                                                                                                          

О.Н.Майорова 

 

 
 


