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Beynəlxalq həyat

Qarabağda muzey və xatirə 
kompleksləri necə olacaq?
Mədəniyyət Nazirliyi Bakıda davam edən beynəlxalq sərgilər çərçivəsində öz stendində azad edilmiş  
ərazilərimizdə inşa olunacaq muzey və xatirə komplekslərinin maketlərini təqdim edib.

“Xalq qəzeti”nə nazirliyin mətbuat xidmətindən 
bildirildi ki, həmin komplekslərə virtual ziyarət im-
kanı təqdim olunur. “Bundan başqa, stendimizdə 
italyan mütəxəssislər tərəfindən hazırlanmış 
Füzuli xatirə kompleksi və Ağdam işğal muze-
yinin maketləri ilk dəfə təqdim olunub. Bu mu-
zeyin məqsədi ictimaiyyətı Ağdamın bütünlüklə 
ermənilər tərəfindən dağıdılması barədə 
məlumatlandırmaqdır.” 

Qeyd edək ki, vandalizmə məruz qalmış bəzi 
obyektlərin olduğu kimi saxlanması nəzərdə tutu-
lur. Məsələn, Ağdam Dram Teatrı elə də qalacaq. 
Eyni zamanda, Ağdamda Prezident İlham Əliyevin 
bayraq ucaltdığı yerdə Milli bayraq meydanı ya-
radılacaq, qarşısında “Zəfər” arenası tikiləcək. 
Füzuli memorial kompleksinin beş pavilyonunda 
müxtəlif məlumatlar əks olunacaq. Onlardan biri 
Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlarına həsr 

olunacaq, bir başqası erməni işğalının fəsadlarını 
əks etdirəcək. 

Mədəniyyət Nazirliyinin stendində Şuşa 
şəhərinin kataloqu da nümayiş etdirilir. Kataloq 
üç dildə təqdim olunur və mədəniyyət paytaxtımız 
haqqında tarixi məlumatları, görməli yerləri, eləcə 
də digər vizual məlumatları əks etdirir.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU,  
“Xalq qəzeti”

“Ekol Mühəndislik Xidmətləri” QSC-nin
2021-ci ilin yekunlarına görə illik

H E S A B A T I
Emitent - Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq aşa-

ğıdakıları bildirir.
1. Emitentin adı: “Ekol Mühəndislik Xidmətləri” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti. 
2. Təşkilati-hüquqi forması: Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti.
3. VÖEN: 1600506211.
4. Dövlət qeydiyyatı: 17 aprel 2006-cı il, N 1106-T18-4083.
5. Emitentin hüquqi ünvanı:AZ1030, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Oqtay Vəliyev 

küçəsi 1.
6. Emitentin faktiki ünvanı: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 1131-ci məhəllə, 

Babək pospekti 10”G”.
7. Emitentin adında və ya təşkilati-hüquqi formasında dəyişiklik və digər hüquqi 

şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılması barədə məlumat: dəyişiklik yoxdur, digər 
hüquqi şəxsin yenidən təşkili yolu ilə yaradılmayıb.

8. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və 
nümayəndəlikləri haqqında məlumat: filiallar və nümayəndəliklər yaratmayıb və 
ləğv etməyib. 

9. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə məlumat: olmayıbdır.
10. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv edilmiş törəmə cəmiyyəti 

haqqında məlumat: törəmə cəmiyyət yaratmayıb və ləğv etməyib. 
11. Emitentin lisenziya və ya icazəyə malik olması barədə məlumat:
11.1. İN/L-1679/2016 N-li 28 iyul 2016-cı il tarixli, “Toksiki istehsalat tullantıları-

nın utilizasiyası və zərərsizləşdirilməsi” haqqında müddətsiz lisenziyası.
11.2. İN/L-1643/2016 N-li 21 iyul 2016-cı il tarixli, “Təhlükəli yüklərin nəqliyyat 

vasitəsilə daşınması (3-cü sinif təhlükəli yüklər)” haqqında müddətsiz lisenziyası.
12. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri: xidmətlər göstərilməsi.
Emitentin təklif etdiyi xidmətlər: neftlə çirklənmiş torpaqların rekultivasiya-

sı, bioremediasiyası, landşaftın bərpası, yaşıllıqların salınması və s. aqrotex-
niki xidmətlərin göstərilməsi, sənaye axıntı sularının təmizlənməsi, neftşlamın 
emalı (zərərsizləşdirilməsi), ərsin parafininin sudan və mexaniki qarışıqlardan 
təmizlənməsi, kompleks ekoloji monitorinqin aparılması və laborator xidmətlərin 
göstərilməsi, ekoloji normativ-texniki sənədlərin işlənib hazırlanması, təmizlik, de-
zinfeksiya, deratizasiya və dezinseksiya xidmətlərinin (işlərinin) yerinə yetirilməsi. 

13. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası: 
 2022-ci il yanvarın 1-nə işçilərin ümumi sayı: 667 nəfər.
13.1. 1-ci rüb ərzində: qəbul olunub - 66 nəfər işdən azad olunub - 9 nəfər
13.2. 2-ci rüb ərzində: qəbul olunub - 3 nəfər işdən azad olunub - 9 nəfər
13.3. 3-cü rüb ərzində: qəbul olunub - 6 nəfər işdən azad olunub - 5 nəfər
13.4. 4-cü rüb ərzində: qəbul olunub - 2 nəfər işdən azad olunub - 3 nəfər 
14. Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: 
14.1.  Ali idarəetmə orqanı: səhmdarların ümumi yığıncağı.
14.2.  Direktorlar şurası: 
• sədr: İsmayılov Mikayıl İsmayıl oğlu
• üzvlər: Həsənov Samir Cabir oğlu 
 Gülməmmədov Nicat Bayraməli oğlu
 Qurbanlı Mustafa Mübariz oğlu
 Ələkbərov Vüqar Yəhya oğlu
14.3.  İcra orqanı : baş direktor Ramil Cavanşir oğlu Əliyev.
15. Emitentin səhmdarlarının sayı: 2 səhmdar - hüquqi şəxslər: SOCAR və 

“Lancer Services S.A” Şirkəti.
16. Emitentin nizamnamə kapitalının 5 faizi və daha artıq həcmdə səsli 

səhmlərə malik olan səhmdarları: 

16.1.  SOCAR – 51,0019% , VÖEN 9900003871, 2 076 899,37 manat 
dəyərində, 6923 adi, sənədsiz səhm. Olduğu yer: Azərbaycan Respublikası, Bakı 
şəhəri, AZ1029, Heydər Əliyev prospekti 121.

16.2.  "Lancer Services S.A" Şirkəti – 48,9981%, 1 995 300,63 manat dəyərində 
6651 adi, sənədsiz səhm. Olduğu yer: Panama Respublikası.

17. Nizamnamə kapitalında emitentin payı 5%-dən az olmayan hüquqi şəxslər: 
17.1. “AAS-Ekol” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Olduğu yer: Bakı şəhəri, 

AZ1025, Xocalı prospekti 55, Ağa Senter, 4-cü mərtəbə, VÖEN:1401740701, 
nizamnamə kapitalının 50%-nin, yəni 238 937,00 avro payın sahibi.

17.2. "İnterximservis" Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti. Olduğu yer: Bakı şəhəri, 
AZ1078, H.Zərdabi prospekti 78v; VÖEN:1601812611; nizamnamə kapitalının 
100%-nin, yəni 10,00 manat payın sahibi.

18. Emitentin səhmdarlarının hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə 
məlumat:

18.1.  Yığıncaqların keçirilmə yeri: AZ 1025, Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 1131-ci 
məhəllə, Babək pospekti 10”G”.

18.2.  2021-ci il aprelin 12-də. 
18.2.1. Ümumi yığıncaqda qəbul olunmuş qərar: 
"Cəmiyyətin 2020-ci ilin nəticələrinə görə yekun balans hesabatı təsdiq edil-

sin; səhmdarlara ödəniləcək dividend ümumilikdə 611 111,11 manat (altı yüz on 
bir min yüz on bir manat, 11 qəpik) məbləğində müəyyənləşdirilsin və müvafiq 
qanunvericiliyə uyğun olaraq 10% vergi ödənişləri çıxıldıqdan sonra həmin vəsait 
səhmdarlar arasında – SOCAR-a (51%) – 280 500,00 (iki yüz səksən min beş 
yüz) manat və “Lancer Services S.A.” şirkətinə (49%) – 269 500,00 (iki yüz altmış 
doqquz min beş yüz) manat məbləğində bölüşdürülərək səhmdarların bank hesab-
larına köçürülsün."

19. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları haq-
qında məlumat:.

19.1. İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması: adi, sənədsiz səhm.
19.2. İnvestisiya qiymətli kağızlar: 13 574 ədəd, qiymətli kağızın nominal dəyəri 

300 manat. 
20. Qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri:
20.1.  2020-ci il yanvarın 1-nə ümumi miqdarı 13 574 səhm.
21. Səhmlərin dövlət qeydiyyat nömrəsi və tarixi:
21.1.  24 fevral 2016-cı il AZ100100881.
22. Səhmlərin məcmu nominal dəyəri: 4 072 200 manat (300 x 13 574= 4 072 

200).
23. Yerləşdirilmiş səhmlərin miqdarı: 13 574 ədəd.
24. Yerləşdirilmiş səhmlərin vəziyyəti: başa çatmışdır.
25. Emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumat: 

xüsusi əhəmiyyətli əqdlər bağlanmamışdır.
26. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanmış əqdlər barədə məlumat: 

aidiyyəti şəxslərlə əqdlər bağlanmamışdır.
27. Emitentin yığıncağının protokolu: 27 sentyabr 2022-ci il tarixli protokol. 
27.1. "QSC-nin 2021-ci ilin nəticələrinə görə yekun illik maliyyə hesabatları 

təsdiq edilsin. QSC-nin 1 080 816,58 manat (bir milyon səksən min səkkiz yüz 
on altı manat, 58 qəpik) məbləğində xalis mənfəəti "Ekol Mühəndislik Xidmətləri" 
QSC-nin inkişafına yönəldilsin."

28. Açıqlanma mənbəyi: “Xalq qəzeti”.
Əlaqə telefonu- (+99450)276 78 40.

“Rabitəbank” ASC səhmdarlarının nəzərinə!
“Rabitəbank” ASC müşahidə şu-

rasının 10 oktyabr 2022-ci il tarixli 
52 nömrəli qərarına əsasən, 27 de-
kabr 2022-ci il saat 17.00-da bankın 
səhmdarlarının növbəti ümumi iclası 
keçiriləcəkdir.

Yığıncağın gündəliyi: 
1. 2023-cü il üzrə bankın büdcə 

parametrlərinin təsdiqi.
2. Təşkilati və cari məsələlər.
Ünvan – Bakı şəhəri, 28 May 

küçəsi 33.

Ukraynada hava həyəcanı 
Dünən Ukraynanın bütün ərazisində 

hava həyəcanı elan olunub. Kiyev ad-
ministrasiyası əhalini qapalı məkanlara 
çəkilməyə çağırıb. Məlumatı Ukrayna-
nın “Strana.ua” saytı verib.

Oktyabrın 31-də isə Ukrayna Prezidenti 
ofisi rəhbərinin müavini Kirill Timoşenko 
bəyan edib ki, ölkənin elektik enerjisi infrast-
rukturuna endirilən zərbələr səbəbindən işıq-
ların söndürülməsi adi hal alıb.

Prezident Volodimir Zelenski isə Almani-
ya Kansleri Olaf Şoltsla telefon söhbətini şərh 
edərək bildirib ki, hava zərbələrinin qarşısını 
almaq üçün Ukrayna üzərində “qalxan” ya-
ratmaq lazımdır: “RF-nin növbəti raket hücu-
mu haqda məlumat verdim. Göndərdiyi HHM 
sistemlərinə görə Almaniyaya minnətdarıq. 
Ukrayna üzərində hava qalxanı yaratmaq 

lazımdır”.
Dövlət başçısı söhbət zamanı taxıl 

təşəbbüsünə toxunulduğunu da bəyan edib: 
“Dünyanı aclıqla şantaj etmək olmaz”.

Qara dənizdə “taxıl dəhlizi” haqqında 
sazişə əməl olunmasının vacibliyi Türkiyənin 
müdafiə naziri Hulusi Akarın ukraynalı 
həmkarı Aleksey Reznikov və İnfrastruktur 
naziri Aleksandr Kubrakov arasında telefon 
söhbəti zamanı da qeyd olub.

Kiyevə dəstək səfəri
Çexiya və Ukraynanın hökumət nümayəndələri iqtisadi və siyasi əməkdaşlığın davam etdirilməsi, 

eləcə də müharibədən sonra ölkənin bərpası ilə bağlı razılığa gəliblər. Bu barədə Çexiyanın və Ukrayna-
nın baş nazirləri Petr Fiala və Denis Şmıqal memorandum imzalayıblar. Məlumatı Çexiyanın “Novinky.
cz” saytı yayıb.

Məlumata görə, Fiala Ukraynanın Avro-
pa İttifaqına daxil olması üçün irəli sürülmüş 
şərtləri yerinə yetirmək üçün atdığı addım-
ları yüksək qiymətləndirib. Onun sözlərinə 
görə, Ukraynaya hərbi və humanitar yardım 
göstərilməsi vacibdir. Məqsəd ölkənin ərazi 
bütövlüyünün təmin olunmasıdır.

Çexiyanın “Seznam Zpravy” nəşri 

isə yazıb ki, ölkə sakinləri Ukraynadakı 
münaqişənin nəticələrindən beziblər: “Artıq 
hər yerdə – mənzillərdə, ofislərdə, kütləvi 
yerlərdə, futbol meydançalarında, müxtəlif 
tədbirlərdə insanlar danışırlar: bu, məni ma-
raqlandırmır, qoy özləri aydınlaşdırsınlar”.

Sakinlər əsasən elektrik enerjisi 
qiymətlərinin artmasından narazıdırlar. 
Nəşrin yazdığına görə, artıq çoxları yorulub.

Səfərbərlikdən yayınanlara cəza
Rusiyada səfərbərlikdən imtina edənlər 

200-500 min rubla qədər cərimə oluna bilərlər. 
Rusiya Dövlət Dumasının deputatları bununla 
bağlı Cinayət Məcəlləsinə dəyişiklik layihəsini 
parlamentin aşağı palatasına təqdim edəcəklər. 
Məlumatı “İzvestiya.ru” verib.

Layihəyə əsasən, səfərbərlikdən yayı-
nanlar həm də beş il müddətinə azadlıqdan 
məhrumetmə cəzası alacaqlar.

Qanun layihəsinin həmmüəllifi, Duma-
nın Təhlükəsizlik və Korrupsiyaya qarşı 
Mübarizə Komitəsinin sədr müavini Ernest 
Valeev bildirib ki, 1941-ci ildən bəri ölkədə 

səfərbərlik olmayıb. Mövcud yayınma 
maddəsi yalnız təcili hərbi xidmətə ilk dəfə 
çağırılanlara şamil edilir: “Dövlət-vətəndaş 
münasibətləri şəxsin ilk dəfə hərbi xidmətə 
çağırılıb-çağrılmamasından asılı olmayaraq, 
hamı üçün eyni olmalıdır. Ona görə də biz 
sadəcə olaraq qanunvericilikdəki boşluğu 
aradan qaldırırıq”.

Qeyd edək ki, oktyabrın 28-də Rusiyanın 
müdafiə naziri Sergey Şoyqu Prezident Vla-
dimir Putinə sentyabrın 21-də elan edilmiş 
qismən səfərbərliyin başa çatması barədə 
hesabat verib. Nazirin sözlərinə görə, 300 
min nəfər artıq hərbi xidmətə səfərbər olu-
nub.

Nəğmələrdə yaşanan ömür
...Mərhum müğənni Mirzə Babayevin ifasında “Düşürsən yadıma yağanda yağışlar” mahnısı 

səslənirdi. Şair Vaqif Səmədoğlunun sözlərinə bəstəkar Emin Sabitoğlunun  yazdığı mahnı idi. Hər 
zamankı kimi zövq ala-ala dinlədim. Yadıma düşdü ki, bu gün elə unudulmaz bəstəkarın doğum 
günüdür. Çiskinli havada həmin mahnını səsləndirməklə xatırlanması da sanki bir qanunauyğunluq idi. 
Cəmi 63 il ömür sürmüş Emin Sabitoğlu o sənətkarlardan idi ki, çoxsaylı mahnılarından hər hansı birini 
eşidən adi musiqi həvəskarı belə, müəllifin kim olduğunu dərhal bilir.  

Emin Sabitoğlu 2 noyabr 1937-ci ildə Bakıda ya-
zıçı Sabit Rəhmanla İsmət xanım İrəvanskayanın 
ailəsində anadan olub, 2000-ci il noyabrın 18-də 
vəfat edib. Xalq artisti, Dövlət Mükafatı laureatı idi. 
Konservatoriyada Qara Qarayevin sinfində oxu-
yub. Daha sonra P.Çaykovski adına Moskva Dövlət 
Konservatoriyasına  Yuri Şoporinin bəstəkarlıq 
sinfinə keçirilib. Çox məhsuldar çalışıb. 600-dən 
artıq mahnı, 9 musiqili komediya, 40-a yaxın filmə 
musiqi bəstələyib. Şövkət Ələkbərova, Zeynəb 
Xanlarova, Gülağa Məmmədov, Yalçın Rzazadə,  
Flora Kərimova, İlhamə Qulyeva, Hüseynağa Ha-
dıyev, Akif İslamzadə, Anatollu Qəniyev, Azər Zey-
nalov və başqa ünlü müğənnilər onun mahnılarını 
hər zaman sevə-sevə oxuyub, dinləyici qəlblərinə 
yol tapıblar. Bu baxımdan “Dərələr”, “Ağ çiçək”, 
“Kəpənək”, “Əsir payız küləyi”, “Bizim Lənkəran”, 
“Gün keçdi” filmindən bayatılar, “Belə ola həmişə”, 
“Bağışla”, “Çiçək yağışı”, “Bu gecə”, “Sən ol-
muşam”, “Alagözlüm”, “Şükriyyə”, “Payız gəldi”, 
"Uzaq yaşıl ada" kimi möhür vurduğu mahnıları 
daha çox könül oxşayan əsərlərdir. 

Bəstəkarın yeganə qızı, musiqişünas, 
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Uni-
versitetinin rektoru, professor Ceyran Mahmudo-
va  bir neçə il əvvəl mətbuata verdiyi müsahibədə 
demişdi: “İstərdim ki, atamı musiqiləri ilə xatırla-
sınlar” deyəndə əmin idi ki, bu, bəstəkara əbədi 

həyat arzusudur. Bir övlad üçün valideyninin daim 
xatırlanmasından böyük təsəlli, fərəh ola bilərmi? 
Daha sonra Ceyran xanım ən xoş xatirələrini dilə 
gətirib: “Atam sağ ikən onun ad günü bizim ailədə 
bir bayram olurdu. Çünki anam və mən yayda 
dünyaya gəlmişdik və daim yay aylarında hardasa 
istirahətdə olurduq. Ona görə də atamın ad günü 
sanki üçümüzün də doğum günü idi, qeyd edirdik 
həmişə. Onun ətrafına qohumları, dostları topla-
şırdı. Ömrünün son illərində İstanbulda yaşayıb 
işləyirdi. Ona görə də ad günlərini bizimlə keçirmir-
di. Zəng edib onu təbrik edirdik... Onun musiqisini 
sevirlər, paylaşırlar. Bundan qürur hissi duyuram, 
çox fəxr edirəm ki, insanlar atamı yad edirlər.” 

Ceyran xanım müsahibədə bir məqamı da vur-
ğulayıb ki, atası vəfat etdikdən sonra onun not-
larını, akademiyadan götürdüyü kitabları Bakıya 
gətiriblər. Bunlar ancaq Qara Qarayevin, Fikrət 
Əmirovun əsərləri idi. O, Türkiyədə tələbələrinə 
başqa klassiklərlə yanaşı, Azərbaycan musiqisini 
də geniş təbliğ edib, sevdirməyə çalışıb.     

Bəstəkar teatrı, kinonu çox sevirdi. Onun dün-
yagörüşü, maraq dairəsi çox geniş idi. Elə teatr və 
kino üçün çalışmaları da bunu sübut edir. Bir neçə 
mahnısı dərc olunmamış qalıb.

Beş il əvvəl Prezident İham Əliyev  Emin Sa-
bitoğlunun 80 illik yubileyinin keçirilməsi haq-
qında sərəncam imzalamışdır. Yubiley  maraqlı 

tədbirlərlə yadda qalıb. Elə indi də xatirəsinə həsr 
olunan mərasimlər, konsertlər keçirilir. 

Yazının əvvəlində unudulmaz sənətkarın bir 
sıra pakizə mahnısının adını çəkdim. Amma bu 
gün Emin Sabitoğlu haqqında düşünəndə öz ifa-
sında, yapışıqlı səslə ifa etdiyi “Aman ayrılıq” 
mahnısının həzin sədaları nədənsə qulaqlarımdan 
getmədi ki, getmədi:    

Mən ki doymamışdım heç vüsalından,
Mənə zülm elədi yaman ayrılıq.
Nə olardı bir gün durub yuxudan,
Görəydim ki, olub yalan ayrılıq...

Təsəllimiz budur ki, mahnıları səsləndikcə  Emin 
Sabitoğlu ehtiramla yad olunacaq, Azərbaycan 
mədəniyyəti qarşısında xidmətləri onun xatirəsini 
yaşadacaq.

Əli NƏCƏFXANLI, 
“Xalq qəzeti”
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