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Н

ародився 7 березня 1964 р. в с. Ленінізм
Таджицької РСР у багатодітній селянській
родині. В ранньому віці втратив батьків і виховувався старшим братом. Після закінчення середньої
школи навчався в будівельному технікумі в м. Душанбе,
звідки був призваний до лав Радянської армії в Харківську область.
Демобілізувавшись у 1984 р., Аваз Назаров вступив до ХПІ ім. В. І. Леніна на спеціальність «Турбіни».
Під час навчання брав активну участь в роботі студентських будівельних загонів, за що в 1987 р. відзначений
державною нагородою — медаллю «За працю».
У 1989 р. організував науково-виробничу організацію «Ініціатор» і фактично відразу частину свого прибутку спрямував на надання фінансової та технічної
допомоги інституту, студентам і гуртожитку. В 1990 р.
залишився працювати на кафедрі турбінобудування.
Після здобуття Таджикистаном своєї незалежності,
в 1992 р. створив НВО «Сугда» і реалізував низку
інших комерційних проектів, у тому числі і на Таджицькому алюмінієвому заводі.
У 2003 р. захистив кандидатську дисертацію в Інституті економіки Російської академії наук. Автор монографії «Управління інвестиційними процесами в промисловості в умовах становлення ринкової економіки».
Успішну бізнесову діяльність Аваз Саїдович поєднує з благодійністю. За його кошти були побудовані
і відремонтовані школи та лікарні в Таджикистані, виділяються фінанси на розвиток культури і спорту в республіці.
У 2004 р. з ініціативи А. С. Назарова в НТУ «ХПІ»
були засновані іменні стипендії аспірантам і студентам
енергомашинобудівного факультету. За його кошти
на кафедрі турбінобудування відкрито комп’ютерний
клас, проведено ремонт кафедр турбінобудування
і теплотехніки.
Є одним із генеральних спонсорів будівництва бібліотеки НТУ «ХПІ». Завдяки йому оновлюється наочна
агітація на факультеті, проводиться закупівля і ремонт
оргтехніки, спортивного інвентарю тощо.

H

e was born on March 7, 1964 in the village of
Leninizm of Tajik SSR in a large peasant family.
At an early age he lost his parents and was educated by his elder brother. After finishing secondary school,
he studied at Construction College in Dushanbe, from where
he was drafted to the Soviet army in Kharkiv region.
Demobilized in 1984, Avaz Nazarov entered KhPI named
after V. I. Lenin in the specialty of «Turbines». During training
there, he took an active part in the work of student construction teams, and in 1987 he was awarded the state award —
medal «For Labor».
In 1989 he organized Scientific and Production Organization «Initiator» and almost immediately directed a part of
his profits to provision of financial and technical assistance
to the Institute, students and students» hostels. In 1990 he
started to work at the Department of Turbine Engineering.
After Tadjikistan gained its independence in 1992 he
founded Scientific and Production Association «Sugda»
and implemented a number of other commercial projects,
including on Tajik Aluminum Plant.
In 2003 he defended his Candidate’s thesis at the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences. He
is the author of the monograph «Management of investment
processes in industry under the conditions of market economy».
Avaz Saidovych combines successful business activity
with charity. Schools and hospitals in Tajikistan have been
built and repaired on his funds. Money is also granted for
development of culture and sports in the Republic.
In 2004 at the initiative of A. S. Nazarov scholarships
to post-graduate students and students of the Faculty of
Power Engineering of NTU «KhPI» were established. A computer lab was opened at the Department of Turbine Engineering and redecoration of the Departments of Turbine
Engineering and Heat Technology was made at his expense.
He is one of the general sponsors of NTU «KhPI» library
construction. Thanks to him visual public awareness campaign at the Faculty is updated, procurement and repair of
office equipment, sports equipment and the like are performed.
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