
27 sentyabr 2019-cu il, cümə

Gəncə Şəhər Mənzil-Kommunal  
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

 2019-cu ildə şəhərdə görüləcək işlərin satın alınması ilə əlaqədar

AÇIQ TENDER ELAN EDİR
Lot-1. Məişət tullantıları 

konteynerlərinin satın alınması.
Tender iştirakçılarına təklif olunur 

ki, “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikasının 
qanununa uyğun tender təkliflərini 
imzalanıb möhürlənmiş ikiqat zərflərdə 
yazılı təqdim etsinlər. İddiaçılar öz 
tender təkliflərində bütün vergi və 
rüsumları nəzərə almalıdırlar.

İşlərin yerinə yetirilməsi 2019-cu 
ilin sonunadək nəzərdə tutulur.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 
150 manat məbləğdə iştirak haqqını 
sifarişçinin bankdakı hesablaşma 
hesabına köçürdükdən sonra 
göstərilən ünvandan tenderin əsas 
şərtlər toplusunu ala bilərlər. Tenderin 
əsas şərtlər toplusu Azərbaycan 
dilində tərtib edilmişdir. Tender 
sənədləri üçün köçürülmüş vəsait geri 
qaytarılmır. İştirak haqqı aşağıdakı 
hesaba köçürülməlidir:

Təşkilat- Gəncə Şəhər Mənzil-
Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

VÖEN- 2300336431
H/h- AZ58AZRT 

38060019440017830004
“AZƏR-TÜRK” BANK ASC
Kod -506883
 VÖEN- 9900006111
 M/h- 

AZ02NABZ01350100000000022944
S.W.I.F.Bik- AZRTAZ22
Ödəniş sənədlərində məqsədli 

maliyyələşmə olması göstərilməlidir.
Tenderdə iştirak etmək istəyənlər 

1 noyabr 2019-cu il saat 17.00 
-dək aşağıdakı sənədləri tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər:

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- iştirak haqqının ödənilməsini 
təsdiq edən bank sənədi;

- iddiaçının tam adı,hüquqi 
statusu,qeydiyyat şəhadətnaməsinin 
surəti (təsdiq olunmuş);

- Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödənişlərə aid 
öhdəliklərin olub-olmaması barədə 
vergi orqanlarından arayış;

- iddiaçının son bir ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı;

- analojı işlərin yerinə yetirilməsinə 

aid iddiaçıların potensial imkanları 
haqqında məlumat (texniki baza, 
avadanlıq, işçi qüvvəsi və s.).

 Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan sənədlər qəbul edilməyəcəkdir.
Tender təklifi zərflərin açıldığı gündən 
sonra azı 30 bank günü müddətində 
qüvvədə olmalıdır.

Həmin təminat zərflərin açıldığı 
gündən sonra ən azı 60 bank günü 
müddətində qüvvədə olmalıdır.

İddiaçılar tender təkliflərini 7 
noyabr 2019-cu il saat 18.00-a qədər 
aşağıda göstərilən ünvana təqdim 
etməlidirlər. Göstərilən vaxtdan gec 
təqdim olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır.

Tender proseduru 12 noyabr 
2019-cu il saat 15.00-da Gəncə 
Şəhər Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı 
İstehsalat Birliyində (Gəncə şəhəri, 
İnzibatı bina 410) keçiriləcəkdir.

Tenderlə əlaqədar məlumat almaq 
üçün əlaqələndirici şəxsə müraciət 
etmək olar.

Əlaqələndirici şəxs- T.Quliyev, 
telefon- 022 253 92 22.

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi
 AÇIQ TENDER ELAN EDİR

Tender 1 lot üzrə keçiriləcəkdir.
Lot-1. Samux Rayon Mərkəzi 

Xəstəxanasının tikintisi işlərinin satın 
alınması (1-ci mərhələ).

İddiaçılara təklif olunur ki, “Dövlət 
satınalmaları haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun 
öz tender təkliflərini möhürlənib 
imzalanmış, ikiqat bağlı zərfdə yazılı 
surətdə təqdim etsinlər.

İddiaçılar Lot üçün 400,00 (dörd 
yüz) manat məbləğdə iştirak haqqını 
qeyd olunan hesaba köçürdükdən 
sonra tender sənədlərini Azərbaycan 
Respublikası Səhiyyə Nazirliyindən 
(Bakı şəhəri, M.Mirqasımov küçəsi 1A, 
(012) 565-12-41) ala bilərlər.

Rekvizitlər:
Azərbaycan Respublikasının 

Səhiyyə Nazirliyi
VÖEN- 1400049171
Adı- Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kod-210005
VÖEN- 1401555071
M/h- 

АZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T BİK: CTREAZ22
H/h- 

АZ81CRTE00000000000002128201
Fond- 7, 
iqtisadi təsnifat kodu-142340
 Xəzinə hesab kitabı- 002730

İştirak haqqı heç bir halda geri 
qaytarılmır. 

Tenderin əsas şərtlər toplusu 
Azərbaycan dilində hazırlanmışdır.

Tender təklifləri möhürlənib 
imzalanmış ikiqat zərfdə 8 noyabr 
2019-cu il saat 17.00-a kimi tender 
komissiyasına təqdim edilməlidir.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün 
aşağıdakı sənədləri (tender təklifi 
və təklifin 1faiz bank zəmanəti 
istisna olmaqla) zərfdə 1 noyabr 
2019-cu il saat 17.00-a kimi tender 
komissiyasına təqdim etməlidirlər.

- tenderdə iştirak etmək üçün yazılı 
müraciət;

- təmir-tikinti və quraşdırma 
işlərinin həyata keçirilməsi barədə 
lisenziya;

- müəssisənin maddi- texniki 
bazası və kadr potensialı barədə 
təsdiq edilmiş məlumat;

- təmir-tikinti sahəsində ən azı 
3 (üç) illik iş təcrübəsi olmaqla, 
maliyyə dövriyyəsi yüksək və səhiyyə 
müəssisələrinin təmir-tikintisində 
təcrübəsi olan iddiaçılara bal sistemi 
zamanı qiymətləndirilmədə üstünlük 
veriləcəkdir.

- tender iştirakçısının cari maliyyə 
vəziyyətinin yaxşılığını və gələcəkdə 
davamlı olaraq mənfəətliliyini nümayiş 

etdirən sənədlər. Sifarişçini qane 
edəcək digər maliyyə hesabatları. 
Tender iştirakçısının ümumi kapitalı 
ilə ümumi öhdəlikləri arasındakı riyazi 
fərq müsbət olmalıdır.

- iştirak haqqının ödənilməsi 
barədə bank sənədi.

- iddiaçının tam adı, hüquqi 
statusu, Azərbaycan Respublikasında 
qeydiyyatı və rekvizitləri (hüquqi 
sənədlərin surəti, notarial qaydada 
təsdiq olmalıdır).

- iddiaçının vergilərə və icbari 
ödənişlərə aid borcunun olub-
olmaması haqqında müvafiq arayış;

- iddiaçılar tender təklifi (zərflərin 
açıldığı gündən sonra ən azı 30 bank 
günü qüvvədə olmalıdır) və ümumi 
təklifin 1 faizi həcmində tender təklifini 
və bank zəmanətini (təklifin qüvvədə 
olma müddətindən 30 bank günündən 
çox olmalıdır) ikiqat bağlı zərfdə 
8 noyabr 2019-cu il saat 17.00-a 
kimi tender komissiyasına təqdim 
etməlidirlər. 

Göstərilən vaxtdan gec təqdim 
olunan zərflər açılmadan geri 
qaytarılacaqdır. 

İddiaçıların təklif zərfləri yuxarıda 
qeyd olunan ünvanda 12 noyabr 
2019-cu il saat 15.00-da açılacaqdır. 

 Tender komissiyası

Azərbaycan Respublikasının 
Gənclər və İdman Nazirliyi 

yeniyetmələr arasında “Xəmsə” Milli İntellektual Oyunu üzrə VIII 
Azərbaycan Çempionatının keçirilməsinin satın alınması üçün 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Tender iştirakçılarına təklif 

olunur ki, dövlət satınalmalarının 
https://www.etender.gov.az vahid 
internet portalına (Portal) elektron 
imzaları vasitəsilə daxil olsun-
lar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender işti-
rakçıları 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 edə bilərlər.

• İştirak haqqı 100 manatdır.
Tenderdə iştirak haqqının 

ödənilməsi üçün satınalan 
təşkilatın bank rekvizitləri:

Bank-Dövlət Xəzinədarlıq 
Agentliyi

Kod -210005
M/h- AZ-

41NABZ01360100000000003944
VÖEN- 1401555071
SWIFT- CTREAZ22
Alan müştəri- Azərbaycan Res-

publikasının Gənclər və İdman 
Nazirliyi

H/h- AZ50C-
TRE00000000000002147771

VÖEN- 1500171121
Büdcə səviyyəsinin kodu- 7
Təsnifat kodu- 142340
İştirak haqqı heç bir halda geri 

qaytarılmır.
İddiaçılar tenderdə iştirak 

üçün aşağıdakı sənədləri təqdim 
etməlidirlər:

-iddiaçının 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 olmalıdır);

-tender təklifi dəyərinin 1 faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin 
açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 
bank günü qüvvədə olmalıdır);

-Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari 
ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi 
vaxtı keçmiş öhdəliklərin 
olmaması haqqında müvafiq vergi 
orqanından arayış;

-iddiaçının son bir ildəki 

maliyyə vəziyyəti haqqında bank 
arayışı;

-son bir il ərzində (əgər daha 
az müddət fəaliyyət göstərirsə 
bütün fəaliyyəti dövründə)yerinə 
yetirdiyi analoji işlər haqqında 
məlumat.

 Sənədlər Azərbaycan dilində 
tərtib olunmalıdır (xarici dildəki 
tender sənədləri Azərbaycan 
dilinə tərcümə edilməlidir). 
İddiaçılar tenderlə bağlı sualları 
Portal vasitəsilə satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər.Tender 
proseduru “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan 
Respublikasının Qanununa uyğun 
keçiriləcəkdir. İddiaçılar tenderdə 
iştirak üçün ixtisas göstəricilərinə 
aid sənədləri 16 oktyabr 2019-cu 
il saat 18.00-a, tender təklifi ilə 
bank təminatı sənədlərini isə 24 
oktyabr 2019–cu il saat 18.00-a 
qədər portal vasitəsilə təqdim 
etməlidirlər. İddiaçıların təklifləri 
25 oktyabr 2019-cu il saat 10.00-
da açılacaqdır. İddiaçılar açılışın 
nəticələrilə portal vasitəsilə tanış 
ola bilərlər.

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

E-şərtlər toplusunu 2019-cu 
il sentyabrın 27-dən sonra əldə 
etmək olar.

Tender komissiyası

Teymur Əhmədov adına 
“AzNar” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 

səhmdarlarının nəzərinə!
28 oktyabr 2019-cu il saat 12.00-da 

Göyçay şəhəri, Natəvan küçəsi 120 nömrəli 
ünvanda Teymur Əhmədov adına “Az-
Nar” QSC-nin inzibati binasında Teymur 
Əhmədov adına “AzNar” Qapalı Səhmdar 
Cəmiyyəti səhmdarlarının növbədənkənar 
ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

Növbədənkənar ümumi yığıncağın 
gündəliyi:

1.Teymur Əhmədov adına “AzNar” 
QSC-nin 2018-ci ildəki maliyyə-təsərrüfat 
fəaliyyətinin nəticələrinə görə dividendlərin 
elan edilməsi və ödənilməsi haqqında.

2.Teymur Əhmədov adına “AzNar” QSC-
nin səhmdarlarının ümumi yığıncağı haq-
qında əsasnamə barədə.

3.Teymur Əhmədov adına “AzNar” QSC-
nin direktorlar şurası haqqında əsasnamə 
barədə.

4.Teymur Əhmədov adına “AzNar” QSC-
nin icra orqanı haqqında əsasnamə barədə.

5.Teymur Əhmədov adına “AzNar” 

 QSC-nin təsisçiliyi ilə yaradılmış hüquqi 
şəxs “Kənd” MMC barədə. 

6.Teymur Əhmədov adına “AzNar” QSC-
nin nizamnaməsinin yeni redaksiyada 
təsdiq edilməsi haqqında.

7.Teymur Əhmədov adına “AzNar” QSC-
nin direktorlar şurası haqqında.

Cəmiyyətin bütün səhmdarlarına izah 
olunur ki, səhmdarlar gündəliyə daxil edil-
miş bütün məsələlər üzrə müvafiq materi-
allarla növbədənkənar ümumi yığıncağın 
çağırılmasına 15 (on beş) gün qalmış 
Teymur Əhmədov adına “AzNar” QSC-nin 
inzibati binasında tanış olmaq hüququna 
malikdirlər.

Növbədənkənar ümumi yığıncağa 
gələn səhmdarlar şəxsiyyət vəsiqəsini, 
səhmdarların nümayəndələri isə şəxsiyyət 
vəsiqəsi və etibarnamə təqdim etməlidirlər.

Ünvan -Göyçay şəhəri, 
Natəvan küçəsi 120.

Əlaqə telefonu-(02027) 4-05-17.
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyi

 inzibati binasında yenidənqurma və əsaslı təmir işlərinə aid 
layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üçün “Dövlət satınalmaları 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə uyğun 

AÇIQ TENDER ELAN EDİR 
Açıq tenderdə iddiaçı qismində 

layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması 
sahəsində təcrübəsi olan və ixtisaslı işçi 
heyətinə malik rezident və qeyri-rezident 
hüquqi şəxs, yaxud yeni hüquqi şəxs ya-
ratmadan hüquqi şəxslər birliyi (konsorsi-
um da daxil olmaqla), müvafiq təcrübəyə 
malik mikro, kiçik və orta sahibkarlıq 
subyektləri iştirak edə bilərlər.

Tender iştirakçılarına təklif edilir 
ki, dövlət satınalmalarının https//www.
etender.gov.az/ vahid internet portalı-
na (portal) elektron imzaları vasitəsilə 
daxil olsunlar və tender haqqında ətraflı 
məlumatı əldə etsinlər. Müqaviləni 
yerinə yetirmək üçün tender iştirakçı-
ları lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar. Tenderdə iştirak etmək 
istəyən təşkilatlar müəyyən məbləğdə 
iştirak haqqını aşağıda göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində 
tərtib olunmuş tenderin əsas şərtlər 
toplusunu dövlət satınalmalarının vahid 
internet portalı vasitəsilə əldə edə və 
müsabiqə üçün təkliflərini təqdim edə 
bilərlər:

AZN hesabı
Emitent
Bankın adı – Dövlət Xəzinədarlığı 

Agentliyi
Bankın kodu – 210005
VÖEN – 1401555071
M/h – AZ-

41NABZ01360100000000003944
SWIFT – CTREAZ22
Alan – Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Turizm Agentliyi
VÖEN – 1404365471 
H/h – AZ53C-

TRE00000000000008498501
Büdcə səviyyəsinin kodu -7
Büdcə təsnifatının kodu -142340
Tenderdə iştirak haqqı 100 manatdır. 

İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.

İddiaçılar tenderdə iştirak üçün aşağı-
dakı 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 (otuz) bank günü 
qüvvədə olmalıdır);

- tender təklifi dəyərinin 1 (bir) faizi 
həcmində bank təminatı (zərflərin açıldığı 
tarixdən sonra ən azı 60 (altmış) bank 
günü qüvvədə olmalıdır);

- vergilərə və digər icbari ödənişlərə 
aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin olmaması haqqında müva-
fiq vergi və sosial müdafiə orqanından 
arayış;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki fəaliyyəti 
haqqında dövlət orqanları tərəfindən 
təsdiq olunmuş maliyyə hesabatı;

- iddiaçının son 1 (bir) ildəki maliyyə 
vəziyyəti haqqında bank arayışı; 

- iddiaçının ilkin qeydiyyat sənədlərinin 
və onlara edilmiş əlavə və düzəlişlərin 
müvafiq qaydada təsdiqlənmiş surətləri 
(iddiaçının tam adı, hüquqi statusu, 
nizamnaməsinin qeydiyyatdan keçdiyi 
ölkə və əsas fəaliyyət yeri göstərilməklə) 
və rekvizitləri;

- tender təklifini və satınalma 
müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətinə 
malik olan şəxsin səlahiyyətlərini təsdiq 
edən sənəd;

- iddiaçının analoji işlər üzrə iş 
təcrübəsini təsdiq edən sənədlər;

- digər sənədlər (tenderin əsas 
şərtlər toplusunda göstərilən bütün digər 
sənədlər).

 İddiaçılar konsorsium yaratmaq-
la tenderdə iştirak etmək istəyirlərsə, 
konsorsium barədə müqavilə, eləcə 
də konsorsium iştirakçısı olan bütün 
şirkətlər barədə yuxarıda göstərilən 

zəruri sənədləri (məlumatları) təqdim 
etməlidirlər.

 Sənədlər Azərbaycan dilində tərtib 
olunmalıdır (xarici dildəki tender sənədləri 
Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir). 
Mətnlər arasında fərq aşkar olunarsa 
üstünlük Azərbaycan dilində tərtib edilmiş 
mətnə veriləcəkdir. İddiaçılar tenderlə 
bağlı sualları portal vasitəsilə satınalan 
təşkilata ünvanlaya bilərlər.

Tenderlə əlaqədar istənilən məlumatı 
almaq üçün aşağıdakı şəxsə müraciət 
etmək olar. 

Əlaqələndirici şəxs- Mehman Bayra-
mov

Ünvan- Bakı şəhəri, Nizami küçəsi 
96E, Landmark I, 3-cü mərtəbə. 

Telefon- +994125058704 (əlavə 
2304); Faks: +994124920592.

E-mail- mehman.bayramov@tourism.
gov.az 

İddiaçılar öz təkliflərini əsas şərtlər 
toplusunda göstərilən müddəalara uyğun 
olaraq hazırlamalı, tenderdə iştirak üçün 
sənədləri (tender təklifi və təklifin bank 
təminatı istisna olmaqla) 29 oktyabr 
2019-cu il saat 17.00-a, tender təklifini 
və təklifin bank təminatını isə 7 noyabr 
2019-cu il saat 17.00-dək portal vasitəsilə 
təqdim etməlidirlər. 

 İddiaçıların tender təkliflərinin açılışı 
8 noyabr 2019-cu il saat 11.00-da dövlət 
satınalmalarının vahid internet porta-
lında virtual iclas formatında aparıla-
caqdır. Elektron satınalmanın hər bir 
iştirakçısı onların təkliflərinin açılışını 
və qiymətləndirilməsini elektron portal 
vasitəsilə izləyə bilər. 

QEYD-tenderdə iştirak, tenderin 
qiymətləndirilməsi və digər bütün pro-
sedurlar yalnız elektron qaydada portal 
vasitəsilə aparılır.

Tender komissiyası

Tədbirdə çıxış edənlər görkəmli 
bəstəkar, alim və pedaqoq Soltan 
Hacıbəyovun yaradıcılıq yolundan danış-
dılar. Qeyd olundu ki, Soltan Hacıbəyov 
xalq sənəti xəzinəsindən və dünya mu-
siqi təcrübəsindən faydalanaraq müxtəlif 
janrlarda özünəməxsus üslubda epik 

vüsəti, dərin lirizmi və dolğun məzmunu ilə 
səciyyələnən qiymətli əsərlər yaratmışdır. 
Azərbaycan simfonik musiqisinin təşəkkülü 
və inkişafında onun mühüm xidmətləri 
var. Geniş diapazonlu yaradıcılığa malik 
bəstəkar simfoniya, simfonik lövhə və 
süitaları, həmçinin opera və balet, dram ta-
maşalarına musiqi, mahnı və romansları ilə 
Azərbaycanın mədəniyyət xəzinəsini daha 
da zənginləşdirmişdir. Ümumiyyətlə, milli 
musiqimizin inkişafı Hacıbəyovlar nəslinin 
istedadlı nümayəndələrinin adı ilə birbaşa 
bağlıdır. Üzeyir, Zülfüqar, Niyazi və Soltan 
Hacıbəyovların musiqi sənətimizə verdikləri 
qiymətli töhfələr xalqımızın milli-mənəvi 
sərvətinə çevrilmişdir.

 Bildirildi ki S.Hacıbəyovun yaradıcılıq 

yolu 30-cu illərin axırları və 40-cı illərin 
əvvəllərindən başlayır. Bu dövr Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətinin inkişafında böyük 
əhəmiyyətə malik idi. Respublikada gənc, 
istedadlı bəstəkarların bütöv bir nəsli 
yetişmişdi (Q.Qarayev, F. Əmirov, Niyazi 
, S. Rüstəmov). Öz yaradıcılığında onlar 

Ü. Hacıbəylinin mütərəqqi ənənələrini 
davam etdirir, eyni zamanda, S. Prokof-
yevin, D.Şostakoviçin nailiyyətlərindən 
bəhrələnirdilər.

Qeyd olundu ki, 1945-ci ildə 
Türkmənistan Opera və Balet Teatrı 
S.Hacıbəyova “Kəminə və qazı” operasını 
yazmağı sifariş etmişdir. Həmin əsərin sim-
fonik parçası “Karvan” adlanır. 1955-ci ildən 
əsər yenidən nəşr olunaraq müstəqil şəkildə 
repertuarlara daxil edildi. Əsər “Şur” muğamı 
üzərində bəstələnmişdir. Bəstəkar 1947-
62-ci illərdə Azərbaycan Filarmoniyasının 
bədii rəhbəri, sonra direktoru vəzifələrində 
çalışmış, 1969-cu ildən 1974-cü ilə qədər 
Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Kon-
servatoriyasının rektoru olmuşdur. Sumqayıt 

musiqi məktəbi indi onun adını daşıyır.
İstedadlı bəstəkar, pedaqoq, “SSRİ 

Xalq artisti” fəxri adına (1973), SSRİ 
(1952) və Azərbaycan SSR (1970) Dövlət 
mükafatlarına layiq görülmüş, “Qırmızı 
Əmək Bayrağı ” ordeni və medallarla təltif 
olunmuşdur. Böyük bəstəkar 1974-cü ildə 
55 yaşında vəfat etmişdir. 

Tədbirdə dirijor Fəxrəddin Kərimovun 
rəhbərliyi ilə Ü.Hacıbəyli adına Azərbaycan 
Dövlət Simfonik Orkestri, Azərbaycan 
Dövlət Xor Kapellası (bədii rəhbər Xalq 
artisti Gülbacı İmanova) və Xalq artisti, 
pianoçu Ülviyyə Hacıbəyova çıxış etdilər.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

Festivalın gündəliyi

Soltan Hacıbəyovun yubiley gecəsi

 � Dünən Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında 
festival çərçivəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
“Soltan Hacıbəyovun 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 
sərəncamına uyğun olaraq bəstəkarın yubiley gecəsi keçirildi.

Hicran
Машинописный текст
 Xalq qəzeti.- 2019.- 27 sentyabr.- S.7.




