
18 sentyabr 2019-cu il, çərşənbə 7

 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
tut ipəkqurdunun bəslənməsi və yem bazasının formalaşdırılması üçün bilik və  
bacarıqların artırılmasında təlimlərin təşkili xidmətinin satın alınması məqsədilə

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət 

satınalmalarının https://www.etender.gov.az/ vahid 
internet portalına (portal) elektron imzaları vasitəsilə 
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı məlumatı 
əldə etsinlər. Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanlara malik 
olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar 
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra müsabiqə üçün təkliflərini portal 
vasitəsilə təqdim etməlidirlər.

İştirak haqqı 150 manatdır.
Təşkilat- Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
VÖEN- 1700069791 (Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi)
H\h- AZ94CTRE00000000000002188301 (ma-

nat) (Mərkəzi Aparat)
Bank- Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi
VÖEN- 1401555071 (Dövlət Xəzinədarlığı 

Agentliyi) 
Büdcə səviyyəsi kodu- 7 
Büdcə təsnifatı kodu-142340 
Kod-210005
M\h- AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.I.F.T. kodu- CRTEAZ22

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 
sənədləri təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
- tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi barədə 

bank sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən 

azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1faizi həcmində bank 

təminatı (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 
bank günü qüvvədə olmalıdır və ya tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 
icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması, habelə son bir il ərzində 
(fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) 
vergi ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrin yerinə 
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması haqqında 
müvafiq vergi orqanından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi 
orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesaba-
tının surəti;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haq-
qında bank arayışı;

- iddiaçının tam hüquqi adı, statusu, nizamnaməsi, 
qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

- malgöndərənin (podratçının) ixtisas 
göstərcilərinə aid məlumat.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır 
(xarici dildəki tender sənədləri Azərbaycan dilinə 
tərcümə edilməlidir). İddiaçılar tenderlə bağlı sual-
ları Portal vasitəsilə satınalan təşkilata ünvanlaya 
bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
ixtisas göstəricilərinə aid sənədləri 7 oktyabr 2019-
cu il saat 18.00-a, tender təklifi ilə bank təminatı 
sənədlərini isə 15 oktyabr 2019-cu il saat 18.00-dək 
portal vasitəsilə təqdim etməlidirlər. İddiaçıların 
təklifləri 16 oktyabr 2019-cu il saat 11.00-da açıla-
caqdır.

 İddiaçılar açılışın nəticələrilə Portal vasitəsilə 
tanış ola bilərlər. 

QEYD – tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız 
elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

“Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC-də
 xidməti avtomobilin (qara rəngli, sedan tipli, avtomat sürət qutusuna malik, 0 km yürüşlü, 180-185 

at gücü olan) satın alınması məqsədilə elan edilmiş açıq tenderin müddəti uzadılmışdır
 I. Tenderdə iştirak üçün təqdim edilməli 

sənədlər:
 - tenderdə iştirak etmək üçün yazılı müraciət;
 - iştirak haqqının ödənilməsi barədə bank 

sənədi;
 - tender təklifi.
Müsabiqədə iştirak haqqında müraciət (imzalanıb 

möhürlənmiş) və iştirak haqqının ödənilməsi barədə 
bank sənədi Azərbaycan dilində “Bakı Beynəlxalq 
Dəniz Ticarət Limanı” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin 
(bundan sonra “Bakı Limanı”) yerləşdiyi ünvana və 
ya əlaqələndirici şəxsin elektron poçtuna təqdim 
olunmalıdır.

II. İştirak haqqının məbləği və əsas şərtlər toplu-
sunun əldə edilməsi:

• Müsabiqədə iştirak etmək istəyən iddiaçılar 
aşağıda qeyd olunan məbləğdə iştirak haqqını Bakı 
Limanının bank hesabına ödəyib ödənişi təsdiqləyən 
sənədi Bakı Limanına təqdim etməlidirlər. Bu 
tələbləri yerinə yetirən iddiaçılar satınalma predmeti 
üzrə əsas şərtlər toplusunu elektron və ya çap for-
masında əlaqələndirici şəxsdən elanın IV bəndində 
göstərilən tarixədək həftənin istənilən iş günü saat 
9.30-dan 17.30-a kimi ala bilərlər.

• İştirak haqqı 50 manatdır.
İştirak haqqı manatla və ya ekvivalent məbləğdə 

ABŞ dolları və avro ilə ödənilə bilər.
Bank rekvizitləri - “Kapital bank”ın 1 saylı Səbail 

filialı
Kod - 200059
M/h - AZ37NABZ01350100000000001944
VÖEN - 9900003611
SWIFT - AIIBAZ2X

Beneficiary name - “Bakı Beynəlxalq Dəniz 
Ticarət Limanı” QSC

Beneficiary account- AZ27AI-
IB33010019443500206105

VÖEN - 9900065281
Ödənilmiş iştirak haqqı heç bir halda geri qayta-

rılmır.
III. Əsas şərtlər toplusunu alan malgöndərənlər 

(podratçılar) aşağıda qeyd olunan ilkin sənədləri 
təqdim etməlidirlər:

• Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 
icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olub-olmaması haqqında arayış;

• son bir ildəki fəaliyyəti haqqında vergi orqan-
ları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının 
surəti;

• son bir ildəki maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı;

• tam adı, hüquqi statusu, nizamnaməsi, qeydiy-
yatdan keçdiyi ölkə və rekvizitləri;

• mənşə və uyğunluq sertifikatları;
• digər sənədlər.
Sənədlər 3 oktyabr 2019-cu il saat 18.00-a qədər 

göstərilən ünvana təqdim edilməlidir.
IV. Tender təklifi və tender təklifi təminatının 

təqdim olunmasına aid tələblər aşağıdakılardır:
• tender təklifi (zərflərin açıldığı gündən sonra azı 

60 bank günü qüvvədə olmalıdır);
• tender təklifinin ümumi qiymətinin 1 faizi 

həcmində tender təklifinin təminatı (tender təklifinin 
qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox 
olmalıdır).

Tender təklifi və tender təklifinin təminatı 

möhürlənmiş ikiqat zərfdə, 2 (iki) nüsxədə (əsli və 
surəti) 10 oktyabr 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
göstərilən ünvana təqdim edilməlidir.

Həmin vaxtdan gec təqdim olunan zərflər açılma-
dan geri qaytarılacaqdır.

V. Müsabiqədə tətbiq edilən qaydalar və “Bakı 
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı” QSC-nin müstəsna 
hüququ barədə məlumat:

• tender Bakı Limanı baş direktorunun 21 dekabr 
2016-cı il tarixli 55 nömrəli əmrinə və həmin əmrlə 
təsdiq olunmuş Bakı Limanının daxili satınalma pro-
sedurlarına uyğun keçirilir.

• Bakı Limanının daxili satınalma prosedurlarına 
uyğun olaraq satınalma komissiyası bütün müsabiqə 
təkliflərini rədd etmək və müsabiqəni ləğv etmək 
hüququna malikdir.

VI. Satınalan təşkilatın ünvanı- AZ1010, Bakı 
şəhəri, Nəsimi rayonu, Ü.Hacıbəyov küçəsi 72.

VII. Əlaqələndirici şəxs-Gözəlov Nəsir Davud 
oğlu, satınalmalar şöbəsinin aparıcı mütəxəssisi, 
telefon nömrəsi- +994 599 00 03 (daxili - 1402).

e-mail: ngozalov@portofbaku.com
VIII. Tender təklifi zərfləri 11 oktyabr 2019-cu il, 

Bakı vaxtı ilə saat 17.00-da elanın VI bölməsində 
göstərilən ünvanda açılacaqdır.

IX. Təkliflərin müqayisə edilməsi və 
qiymətləndirilməsi aşağıdakı meyarlara əsasən 
həyata keçiriləcəkdir:

• qiymət;
• keyfiyyət;
• təcrübə;
• maliyyə vəziyyəti və s.

 Satınalma komissiyası

“Azərsu” ASC 
daxili vəsaiti hesabına sutəmizləyici 

bulaq qurğularının təmir dəstlərinin satın 
alınması məqsədilə 

kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 

istəyənlər aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva 
prospekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat və Satınalma-
ların İdarə Olunması Departamentinin satınalmaların 
təşkili şöbəsinə (əlaqələndirici şəxs- satınalmalar üzrə 
mühəndis Ağaəli Mirzəyevə, agali.mirzeyev@azersu.az 
+994124314767 (2246) ) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 23 
sentyabr 2019-cu il saat 12.00-dan gec olmamaq şərtilə 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olu-
nan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, Mosk-
va prospekti 67 nömrəli ünvanda 24 sentyabr 2019-cu il 
saat 12.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

“Azərsu” ASC
öncədən ödənişli smart kart tipli su 
sayğacları üçün abonent kartlarının  

satın alınması məqsədilə

kotirovka sorğusu elan edir
Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 

istəyənlər aşağıdakı ünvana – Bakı şəhəri, Moskva pros-
pekti 67, “Azərsu” ASC-nin Təchizat və satınalmaların idarə 
olunması departamentinin satınalmaların təşkili şöbəsinə 
(əlaqələndirici şəxs- satınalmalar üzrə mühəndis Ağaəli 
Mirzəyevə, agali.mirzeyev@azersu.az +994124314767 
(2246) ) müraciət edə bilərlər.

Kotirovka sorğusunda iddiaçı kimi iştirak etmək 
istəyənlər imzalanıb möhürlənmiş kotirovka təkliflərini 23 
sentyabr 2019-cu il saat 11.00-dan gec olmamaq şərtilə 
təqdim etməlidirlər. Göstərilən müddətdən gec təqdim olu-
nan kotirovka təklifləri baxılmadan geri qaytarılacaqdır.

Kotirovka təklifləri “Azərsu” ASC-nin Bakı şəhəri, Mosk-
va prospekti 67 nömrəli ünvanda 24 sentyabr 2019-cu il 
saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçılar və onların səlahiyyətli 
nümayəndələri zərflərin açılışı prosedurunda iştirak edə 
bilərlər.

Tender komissiyası

Bakı Şəhər Nizami Rayon Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi 
 Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Q.Qarayev prospekti  
71 nömrəli binanın qarşısındakı istirahət parkının  

yenidən qurulması və abadlıq işlərinin satın alınması üçün 

 AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət 

satınalmalarının https://www.etender.gov.
az/ vahid internet portalına (portal) elektron 
imzaları vasitəsilə daxil olsunlar və tender 
haqqında ətraflı məlumatı əldə etsinlər. 
Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender 
iştirakçıları lazımi maliyyə və texniki imkanla-
ra malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə iştirak 
haqqını göstərilən hesaba köçürdükdən son-
ra müsabiqə üçün təkliflərini portal vasitəsilə 
təqdim edə bilərlər. 

Telefon–(012) 323 -33 -28.B.N.Bayramov.
Ünvan- Bakı şəhəri, R.Rüstəmov küçəsi 

28.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 

üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
İştirak haqqı 100 manatdır.
H\h-AZ82CTRE00000000000002517832
VÖEN-1600127621
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod-210005
VÖEN-1401555071
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.TCTREAZ22
Fond-7Y
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarıl-

mır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
-iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

-tender təklifinin bank zəmanəti (1 faiz 
həcmində) zərflər açılan tarixdən sonra 
ən azı 60 bank günü müddətində qüvvədə 
olmalıdır;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmama-
sı haqqında vergi orqanları tərəfindən arayış;

-iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

-iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). İddi-
açılar tenderlə bağlı sualları portal vasitəsilə 
satınalınan təşkilata ünvanlaya bilərlər. Ten-
der proseduru “Dövlət satınalmaları haqqın-
da” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. İddiaçılar 
tenderdə iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə 
aid sənədləri 1 oktyabr 2019-cu il saat 
18.00-a qədər, tender təklifi və bank təminatı 
sənədlərini isə 9 oktyabr 2019-cu il saat 
18.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 10 oktyabr 
2019-cu il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçı-
lar açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə tanış 
ola bilərlər.

Qeyd – tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedur-
lar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə 
aparılır. 

E-şərtlər toplusunu 10 sentyabr 2019-cu il 
saat 11.00-dan sonra əldə etmək olar.

Tender komissiyası

Bakı Şəhər Nizami Rayon Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı Birliyi 

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, A.Manafov küçəsindəki 
istirahət parkının yenidən qurulması və  

abadlıq işlərinin satın alınması üçün
 AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender iştirakçılarına təklif edilir ki, dövlət 
satınalmalarının https://www.etender.gov.az/ 
vahid internet portalına (portal) elektron imza-
ları vasitəsilə daxil olsunlar və tender haqqın-
da ətraflı məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıları lazımi 
maliyyə və texniki imkanlara malik olmalıdır-
lar. Tenderdə iştirak etmək istəyən təşkilatlar 
müəyyən məbləğdə iştirak haqqını göstərilən 
hesaba köçürdükdən sonra müsabiqə üçün 
təkliflərini portal vasitəsilə təqdim edə bilərlər. 

Telefon–(012) 323 -33 -28.B.N.Bayramov.
Ünvan- Bakı şəhəri, R.Rüstəmov küçəsi 

28.
Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün 

satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:
İştirak haqqı 100 manatdır.
H\h-AZ82CTRE00000000000002517832
VÖEN-1600127621
Bank-Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyi 
Kod-210005
VÖEN-1401555071
M/h-AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.TCTREAZ22
Fond-7Y
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
-iddiaçıların tam adı, hüquqi statusu, 

nizamnaməsi, qeydiyyatdan keçdiyi ölkə və 
rekvizitləri;

-tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi;

-tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən 
sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalı-
dır);

-tender təklifinin bank zəmanəti (1 faiz 

həcmində) zərflər açılan tarixdən sonra ən azı 
60 bank günü müddətində qüvvədə olmalıdır;

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə 
və digər icbari ödənişlərə dair yerinə 
yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması 
haqqında vergi orqanları tərəfindən arayış;

-iddiaçıların son bir ildəki fəaliyyəti 
haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
olunmuş maliyyə hesabatının surəti;

-iddiaçıların son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

-iddiaçıların müvafiq mallar üzrə mənşə 
və uyğunluq sertifikatları.

Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları portal 
vasitəsilə satınalınan təşkilata ünvanlaya 
bilərlər. Tender proseduru “Dövlət satınalma-
ları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. 
İddiaçılar tenderdə iştirak üçün ixtisas 
göstəricilərinə aid sənədləri 1 oktyabr 2019-
cu il saat 18.00-a qədər, tender təklifi və bank 
təminatı sənədlərini isə 9 oktyabr 2019-cu il 
saat 18.00-a qədər portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 10 oktyabr 
2019-cu il saat 11.00-da açılacaqdır. İddiaçı-
lar açılışın nəticələrilə portal vasitəsilə tanış 
ola bilərlər.

Qeyd – tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedur-
lar yalnız elektron qaydada portal vasitəsilə 
aparılır. 

E-şərtlər toplusunu 10 sentyabr 2019-cu il 
saat 11.00-dan sonra əldə etmək olar.

 Tender komissiyası

Azərbaycan  Əmək  və  Sosial 
Münasibətlər  Akademiyası

dekan və  kafedra müdiri  vəzifələrini tutmaq üçün 

 müsabiqə elan edir
 1. Sosial iş fakültəsi-dekan.
2. Maliyyə və mühasibat uçotu-

kafedra müdiri.
Müsabiqədə iştirak etmək 

istəyənlərin dekan vəzifəsinə 
fakültənin, kafedra müdiri vəzifəsinə 
isə müvafiq kafedranın profilinə 
uyğun yüksək, peşə-ixtisas hazılığı, 
elmi ad və elmi dərəcələri olmalıdır. 
Sənədlər Azərbaycan Respublikası 

Təhsil Nazirliyi kollegiyasının  15 
noyabr 2017-ci il tarixli, 5/5 saylı 
qərarı ilə təsdiqlənmiş  qaydalara 
əsasən elan dərc olunandan bir ay 
müddətinədək akademiyaya təqdim 
edilməlidir.

Telefonlar-  563-13-07, 563-06-88.
Ünvan- AZ 1130, Bakı şəhəri, 

Azadlıq prospekti 181.

Bakı Qida Sənayesi  Kolleci
221320 “Cari təmir” maddəsi üzrə 

kotirovka sorğusu elan edir
Zərflərin açılışı 20 sentyabr 2019-cu  

il saat 10.00-da olacaqdır.
Əlaqələndirici şəxs – Əsgərov Müba-

riz Əsgər oğlu.

Telefon – (050)679-36-70.
Ünvan – Bakı şəhəri, Nizami rayonu, 

Rizvan Teymurov küçəsi 73.

 � 18  sentyabr  Azərbaycan xalqının dahi oğlu, musiqi 
mədəniyyətimizin korifeyi Üzeyir Hacıbəylinin doğum günüdür. Böyük 
bəstəkarın ad gününün bayram kimi qeyd edilməsinin təşəbbüsçüsü Xalq 
artisti, maestro Niyazi olub. 1995-ci ildə isə ulu öndər  Heydər Əliyevin 
fərmanı ilə dahi bəstəkarın anadan olmasının 110 illik yubileyi ərəfəsində 18 
sentyabrın Milli Musiqi Günü kimi qeyd edilməsi qərara alınıb.

Ü. Hacıbəyli  milli musiqi xəzinəsini 
yeni janr və formatlarla zənginləşdirən 
bir sıra əsərlər, o cümlədən Azərbaycan 
peşəkar musiqi sənətinin şah əsəri, dünya 
musiqi xəzinəsinin incilərindən olan 
dahiyanə "Koroğlu" operasını yazıb. O, həm 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, həm də 
yeni Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
himnlərinin musiqisinin müəllifidir.

 Azərbaycan və dünya musiqi 
mədəniyyətinin inkişafında misilsiz xidmətləri 
olmuş Ü. Hacıbəyovun anadan olmasının 
100 illik yubileyi UNESCO-nun qərarı ilə 
beynəlxalq miqyasda qeyd edilib.

Budəfəki  Milli Musiqi   Günü  Üzeyir 
Hacıbəyli XI Beynəlxalq Musiqi Festivalı  ilə  
davam edəcək. Heydər Əliyev Fondunun 
və Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə 
2019-cu il sentyabrın 18-dən 30-dək  Üzeyir 
Hacıbəyliyə həsr olunmuş XI Beynəlxalq 
Musiqi Festivalına ABŞ, Rusiya, Çin, Türkiyə, 
İtaliya, Özbəkistan, Belarus, Bolqarıstan, 
Ukrayna  və Gürcüstanın tanınmış musiqi 
kollektivləri  və ifaçıları qatılacaqlar. Onların 
arasında   Çukurova Dövlət Simfonik Orkest-
ri, Çin Xalq Respublikasının “Silk Road” Filar-
monik Orkestri, eləcə də  Sergey Roldugin, 
Xatia Buniatişvili, Alyona Bayeva, Miroslav 
Kultışev, Sergey Doqadin, Filip Kopaçevski, 
Veliçka Yoçeva, Yevgeni Avramenko, Lorenzo 
Tazzieri, Dmitri Xoxlov, Aleksandr Hacıyev, 
Marqarita Aleksandroviç, Murat Səlim Tokac, 
Regina Rüstəmova, Cəbrayıl İdrisov, Georgi 
Çelidze, Ümid İsrailov... vardır.

 Azərbaycan sənətçilərindən  Rauf Abdul-
layev, Ülviyyə Hacıbəyova, Yeganə Axundo-
va, Fəxrəddin Kərimov, Murad Adıgözəlzadə, 
Murad Hüseynov, Əyyub Quliyev, Mustafa 
Mehmandarov da  festivala  qoşulacaqlar.  

Bütövlükdə  festival  günlərində 40-a 
yaxın tədbirin keçirilməsi nəzərdə tutulmuş-
dur. Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “Xəlqilik, 
millilik, beynəlmiləllik” adlı konsert proqramı 
festivalın ilk günü  təqdim olunacaq.

Festivalın təntənəli açılış mərasimi  
Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoni-

yasında  keçiriləcək. Tədbirdə Xalq artisti, 
bədii rəhbər və baş dirijor Rauf Abdullayevin 
rəhbərliyi ilə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Simfonik Orkestri və solist kimi  
Rusiyanın violin ifaçısı, P.Çaykovski adına 
XVI beynəlxalq müsabiqəsinin qalibi Sergey 
Doqadin çıxış edəcəklər. Proqramda Üzeyir 
Hacıbəylinin  “Koroğlu” operasından üvertü-
ra, Yan Sibeliusun skripka və orkestr üçün 
konserti və görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, 
SSRİ Xalq artisti, akademik Arif Məlikovun 
6-cı  simfoniyası səsləndiriləcək.   

Sonrakı  günlərdə Bəstəkarlar İttifaqında, 
Dövlət Akademik Opera və Balet  Teatrında, 
Beynəlxalq Muğam Mərkəzində, Heydər 
Əliyev Sarayında, Dövlət Mahnı Teatrında 
tədbirlər  davam etdiriləcəkdir.  Azərbaycan 
Bəstəkarlar İttifaqında Soltan Hacıbəyovun 
100 və İsmayıl Hacıbəyovun 70 illiyinə həsr 
olunmuş “dəyirmi masa” və kamera musiqisi 
konsertinin keçirilməsi də nəzərdə tutulur.

Ağcabədi rayon “Qarabağ” Muğam 
Mərkəzində Azərbaycan Dövlət Mahnı və 
Rəqs Ansamblı (bədii rəhbər və baş dirijor, 
professor Ağaverdi Paşayev) və solistlərin 
iştirakı ilə konsert təşkil olunacaq.

Söz yox ki, Üzeyir Hacıbəyli XI  
Beynəlxalq Musiqi Festivalının proqramı 
olduqca  zəngindir  və söz yox ki, bu, mədəni 
həyatımızda mühüm hadisəyə çevriləcəkdir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Bu gün Azərbaycanda  
musiqi  bayramı başlayır




