
2019 елның 9 маенда Саба шәһәр җирлегендә узачак оешмалар демонстрациясе тезелү һәм үтү тәртибе. 

(8:30 сәгатьтә бер хезмәткәр оешманың урынында тора, 8:45 сәгатьтә барлык оешмалар демонстарциягә 

тезелеп бетә). 

Демонстрация башлана 9:00 сәгатьтә, урыны: Б.Сабасы, З.Йосыпов ур.  

тезучелэр: Багманов А.Ф., Нуриев М.К., Гайбадуллин Р.Р., Хисамиев К.Ф. 

алып баручылар: Халиев А.Р., Хазиев И.И. 
1. Саба муниципаль районы Советы, Башкарма комитеты, район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе, җир 

һәм мөлкәти мөнәсәбәтләр палатасы, исәп-хисап палатасы,  мәгариф идарәсе, “Саба таннары” газетасы редакциясе. 

Мәктәпкәчә яшьтәге белем бирү учрежденияләре:  

2. “Шатлык” 

3. “Әллүки” 

4. “Кыңгырау”  

5. “Бәләкәч” 

6. “Шоколад” 

7. “Балачак” 

Мәктәпләр: 

8. Саба гимназиясе 

9. Саба сәләтле балалар мәктәбе 

10. “Олимп” спорт мәктәбе, “Спорткомплекс", "Саба йөзу бассейны" физкультура сәламәтләндерү комплексы" 

11. “Сабантуй” спорт мәктәбе 

12. Район финанс-бюджет палатасы, Россия һәм Татарстан Республикасы казначылык бүлекләре. 

13. Халыкны социаль яклау идарәсе, аның учрежденияләре, эш белән тәэмин итү үзәге. 

14. Район мәдәният бүлеге. 

15. Районның 20 җирле үзидарәсе хезмәткәрләре. 

16. Прокуратура, суд, тикшерү комитеты, суд приставлары, җәзаларны үтәтү службасы. 

17. Салым инспекциясе. 

18. Район үзәк шифаханәсе, Санэпидемстанция, 31-нче номерлы аптека, “АкБарсМед”, “Роспотребнадзор”. 

19. “Татавтодор” берләшмәсенең Саба филиалы. 

20. “Сабагаз” идарәсе. 

21. Район электр челтәре (“Сетевая компания”), “Татнергосбыт”, Энергонадзор 

22. “Сабэнергосервис”. 

23. Саба торак-коммуналь хуҗалыгы, ТСЖ. 

24. 159-нчы күчмә төзелеш колоннасы (“ПМК-159”). 

25. Җаваплылыгы чикләнгән “Рамазан” һәм “Яшен” җәмгыятьләре, “Газводстрой” 

26. Саба янгын сүндерү часте, “ВДПО”. 

27. Район кулланучылар җәмгыяте. 

28. иминият компанияләре филиаллары: “Росгосстрах-Татарстан”, “НАСКО”, “РЕСО-Гарантия”, 

“АкБарсСтрахование”. 

29. Саба район пенсия фонды, “Социаль иминият фонды”. 

30. “Саба сөт комбинаты”. 

31. Регистрация палатасы, БТИ, нотариус, җир-кадастр палатасы. 

32. “Сабагро”. 

33.  “Ак Барс банк”  

34. “Сбербанк”  

35. “Россельхозбанк” 

36. “Саба тәрәзәләре”. 

37. Саба район почта элемтәсе (“Почта России”). 

38. Саба электр элемтәсе узелы (“Таттелеком”). 

39. Байлар Сабасы эшмәкәрләре. 

40. “Сабаагрохимсервис”. 

41. “Евроакцент”, Саба машина-технология станциясе (“МТС”). 

42. Саба районы дәүләт ветеринария берләшмәсе. 

43. Саба аграр көллияте 

44. Флаглар (җиңү байрагы, Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы, Саба районы флаглары). Һәрби 

комиссар рапорты. Россия Федерациясе, Татарстан Республикасы гимннары 

45. Кадетлар колоннасы (3 “коробка”). 

46. “Юнармия” 

47. “Кайнар нокталарда” катнашучылар. 

48. Хәрби диңгез флотында хезмәт иткәннәр (ВМФ) – җаваплы: Галиев Илдус.  

49. Ил сафлары чик буе гаскәрләре (пограничные войска) - җаваплы: Габтерахманов Данис. 

50. Артиллерия, ракета гаскәрләрендә хезмәт иткәннәр (артиллерийские войска) - җаваплы: Сөнгатов 

Шамсун. 

51. Язгы чакырылыш армия хезмәтенә китүчеләр. 

Хәрби техника парады 


