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Avstriya ilə Azərbaycan arasında
daşınmaz əmlakın kadastrı və
coğrafi məlumat sistemi sahəsində
qarşılıqlı əlaqələr genişləndirilir

2019-cu il  avqust ayının 14-də
keçiriləcək pul hərracında səhmləri
satışa çıxarılacaq səhmdar 
cəmiyyətləri haqqında məlumat

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları avqust
ayının 15-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Avropa
İttifaqı Şurasının Prezidenti Donald Tuskun görüşü olub

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Donald Tusk ilə təkbətək gö rü şü olub.
Daha sonra tərəflər geniş tərkibdə görüşüblər.
Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Donald Tusku qarşıladı.

Təkbətək görüşdə çıxış edən Prezident İlham
ƏLİYEV dedi:

-Cənab Prezident, Azərbaycana xoş gəl mi -
siniz. Sizi öl kə miz də görməyə çox şadıq.Mən
sizin Azərbaycana bundan əv vəl ki səfərinizi
xatırlayıram. O vaxtdan bu yana Avropa İt ti faqı
ilə Azərbaycan arasında münasibətlər uğurla
inkişaf edib.

Biz çox sayda görüş keçirmişik və çox uğurla
inkişaf edən əməkdaşlığımızla bağlı geniş
spektrli məsələləri müzakirə etmişik.Bu, çox
sahələri əhatə edir və biz tərəfdaşlığımızı yeni
səviyyəyə yüksəltməyə nail olmuşuq.

Əminəm ki, səfər çox uğurlu olacaq.Əlbəttə
ki, biz gün də li yi mizdə duran məsələləri mü za -
kirə edəcəyik və Avropa İt ti fa qı ilə Azərbaycan
arasında gələcək əməkdaşlığı plan laş dı ra ca ğıq.
Əmi nəm ki, qarşıdakı illərdə biz tərəfdaşlığın
müs bət məc rada inkişafını davam etdirəcəyik,
bu da Azərbaycanın ma raqlarına xidmət edir.
Ümidvaram ki, uğurla həyata ke çir di yimiz bütün
layihələr yaxşı nəticələr verəcək.Bir daha xoş
gəlmisiniz.Sizə ölkəmizdə xoş vaxt keçirməyi
arzulayıram.
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Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Donald

TUSK dedi:
-Təşəkkür edirəm, cənab Prezident! Sizin qo -

na ğınız qis min də burada - Bakıda, Azər bay can -
da olmaq hər zaman bö yük məmnuniyyətdir.Bu,
yəqin ki, mənim Avropa İttifaqı Şu ra sının Prezi -
den ti qismində Bakıya son səfərimdir.Mənim
niy yətim Avropada bizim hamımız üçün Sizin
öl kənizlə müm kün qədər ən yaxşı əlaqələrə sa -
hib olmağın nə dərəcədə mü hüm olduğunu vur -
ğu lamaqdan ibarətdir.Mənim mesajım ta mamilə
aydındır.

Mən bizim əlaqələrimizə gəldikdə, Sizin
şəxsi rolunuzun, şəx si iştirakınızın nə dərəcədə
əhəmiyyətli olduğunu bil mə nizi istəyirəm. Mən

Sizin səylərinizi həqiqətən qiy mət lən di ri rəm. Siz
hər zaman çox konstruktivsiniz və Sizin çox
müsbət və konstruktiv rolunuz sayəsində bizim
görüşlərimiz də ol duq ca səmərəli keçir. Bir daha
təşəkkür edirəm, cənab Pre zi dent!

x x x
Təkbətək görüş başa çatdıqdan sonra Azər -

baycan Prezidenti İlham Əliyevin Avropa İttifaqı
Şurasının Prezidenti Donald Tuskla işçi nahar
çərçivəsində geniş tərkibdə görüşü olub.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İl -
ham Əliyev və Avropa İttifaqı Şurasının Prezi -
denti Donald Tusk mətbuata bəyanatlarla çıxış
ediblər.

Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin

bəyanatı
-Hörmətli cənab Prezident, əziz qonaqlar, xa -

nım lar və cənablar.
İlk növbədə, mən bir daha Avropa İttifaqı Şu -

ra sının Prezidenti cənab Donald Tusku Azər bay -
can da salamlamaq istərdim.Bu, cənab Prezi den -
tin ölkəmizə ilk səfəri deyil, Avropa İttifaqı Şu -
ra sının Prezidenti qismində ikinci səfəridir.Mən
dəfələrlə Brüsseldə səfərdə olmuşam.Beləliklə,
bu, bizim çox fəal siyasi dialoq apardığımızı
göstərir.Cənab Prezidentin bugünkü səfəri bir
daha onu nümayiş etdirir ki, Avropa Komissiyası
ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin çox müsbət
dinamikası var.

Bu gün təkbətək və nümayəndə heyətlərinin
iştirakı ilə görüşlərimiz zamanı biz ikitərəfli
əmək daşlığımıza dair geniş spektrli məsələləri,
regional inkişaf və təhlükəsizlik mə sə lə lə ri ni
mü zakirə etdik. Biz yeni sazişlə bağlı Avropa
Ko missiyası ilə Azərbaycan arasında davam
edən danışıqları müzakirə etdik. Danışıqların
pers pektivləri ilə bağlı fikirlərimizi ifadə etdik.
Da nışıqlar uğurla davam edir.Bir çox məsələlər
artıq öz həllini tapıb. Hazırda biz yaxşı tərəf daş -
lıq ruhunda digər mə sə lə lər üzərində iş aparırıq.
Ötən il Avropa Komissiyası ilə Azər baycan ara -
sın da Tərəfdaşlıq prioritetləri sənədi qəbul olun -
du. Bu, çox mühüm sənəddir.Burada Azər bay ca -

nın ərazi bü tövlüyü, suverenliyi və sərhədlərinin
toxunulmazlığına dəs tək ifadə olunur.Bu gün
Cə nab Prezidentlə təkbətək gö rü şü müz zamanı
mən ona Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qa ra -
bağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı mövqeyimiz
ba rədə mə lu mat verdim.Münaqişə Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü çər çi və sin də və BMT Təh lü kə -
siz lik Şurasının müvafiq qət na mə lə rinə əsasən
həll olunmalıdır.Uzun illərdir ərazilərimiz er mə -
ni işğalı altındadır.Bir milyondan çox qaçqın və
məcburi köçkün bu təcavüz və işğaldan əziyyət
çəkir.Bizim qəti mövqeyimiz ondan ibarətdir ki,
münaqişə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çər çi -
və sində həll olunmalıdır.Səylərimiz mü na qi şə -
nin ən tez zamanda həllinə yönəlib.Münaqişənin
indiyədək həll olun ma ma sının əsas səbəbi Er -
mə nistanın qeyri-konstruktiv möv qe yi dir. Qeyd
etməliyəm ki, beynəlxalq ictimaiyyətin və
ATƏT-in Minsk qrupunun səyləri münaqişənin
ən tez za man da həllinə yönəlməlidir.Status-kvo
qəbuledilməzdir və də yiş mə li dir. Status-kvonun
dəyişməsi Azərbaycan ərazilərinin iş ğal dan azad
edilməsinin başlanması deməkdir.

Bu gün biz, həmçinin enerji təhlükəsizliyi,
nəqliyyat sek to ru ilə bağlı məsələləri müzakirə
etdik.Azərbaycan və Av ro pa İttifaqı bu sahələrdə
çox konstruktiv əməkdaşlıq edir. Cənub Qaz
Dəhlizi layihəsi uğurla həyata keçirilir.Nəqliyyat
sek toruna gəlincə, Azərbaycanda logistika və
nəq liyyat sa hə si nə yatırılan investisiyalar bizə
mü hüm nəqliyyat habına çev rilmək imkanı ve rib.
Şərq-Qərb və Şimal-Cənub dəhlizləri öl kə mi zin
ərazisindən keçir.Sözsüz ki, coğrafi mövqeyimiz
üs tünlük yaradır, lakin nəqliyyat sektoruna inves-
tisiyalar yatırılmasaydı, coğrafi möv qeyi miz o
qədər də böyük məna kəsb et məzdi. Bu səbəbdən
də son illərdə bizim bu isti qa mət dəki səy lərimiz
artıq yaxşı nəticələr verir, Azər bay can mühüm
tran zit ölkəyə çev rilir.Gələcəkdə bi zim tranzit
ölkə kimi rolumuz sözsüz ki, arta caq.

Biz digər sektorlarda da yaxşı əməkdaşlıq
edi  rik. Ümid va rıq ki, bütün planlarımız həyata
ke çiriləcək.Çünki Avropa İt ti fa qı ilə Azərbaycan
ara sında əlaqələr tərəfdaşlıq ruhu və qar şılıqlı
dəs təyə əsaslanır.Mən bu əlaqələrin inkişafına
ver  di yi şəxsi töhfəyə görə xüsusilə Prezident

Tuska min nət dar lı ğı mı bildirmək istərdim. O,
Azərbaycandakı vəziyyətə yaxşı bə lə ddir. Onun
bizim yaxınlaşmağımızda rolu çox mü hüm dür.
Biz də öz tərəfimizdən Avropa İttifaqı ilə
Azərbaycan ara sında əməkdaşlığı gücləndirmək
üçün çox işlər gö rü rük. Mən, həmçinin qeyd
etmək istərdim ki, Azərbaycan Avropa İt tifaqının
bir neçə üzv ölkəsi ilə strateji tərəfdaşlığa dair
sə nəd ləri qəbul edib və ya imzalayıb.Bu da
bizim əmək daş lı ğı mı za yaxşı töhfədir.

Cənab Prezident, bir daha xoş gəlmisiniz. Bu
gün bizimlə ol duğunuza görə təşəkkür edirəm.

Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti
Donald Tuskun

bəyanatı
-Əvvəla bizi səmimi qarşıladığınıza və bizə

gös tərdiyiniz qo naq pərvərliyinizə görə Sizə tə -
şək kür edirəm, cənab Prezi dent. Bakıya qayıt -
maq məndə həqiqətən də məmnunluq hissi do -
ğu rur.Kağızımda “küləklər şəhəri” yazılıb, mən
bilirəm, bu, Bakının ənənəvi adıdır, lakin bu gün
şəhər çox sakit gö rü nür.

Azərbaycan çox nadirdir.Ölkəniz özündə
ənə nə və mü a sir li yi birləşdirir.Bu günün mü rək -
kəb coğrafi landşaftındakı stra teji mövqeyinizə
görə Siz həm Şərqə, həm də Qərbə doğ ru ba xır -
sı nız. Əvvəllər də qeyd etdiyim kimi, cənab Pre -
zi dent, Av ropa İttifaqı Azərbaycanın su ve ren -
liyini, müstəqilliyini və əra zi bütövlüyünü dəs -
təkləyir. Avropa İttifaqı və Azərbaycan hər il bir-
birinə yaxınlaşır. Münasibətlərimiz intensivləşib
və mə nim bugünkü səfərim buna aydın işa rə dir.
2018-ci ildə biz tərəf daşlıq üzrə prioritetləri mü -
əy yən etdik və Ümumi Avi a si ya Məkanı üzrə
Sa ziş, habelə yeni Aİ-Azərbaycan sazişi üz rə
danı şıqlar yekunlaşmaq üzrədir. İqtisadiy yatla rı -
mız bun lar dan faydalanacaq və bizim siyasi, biz -
nes və mədəni mü na si bət lərimiz dərin ləşəcək.
Əl bəttə ki, biz bizi sözün həqiqi mə na sında
birləşdirən Cənub Qaz Dəhlizini unut ma ma lı -
yıq.Bu müs bət məqam tərəfdaşlığımızı daha
yük sək səviyyəyə qaldırmalı, bütün xalqlarımız
üçün birbaşa faydalı olmalıdır, Azər baycanın
isla hatlar və iqtisadi şaxələnmə prosesini mü şa -
yi  ət etməlidir.

Azərbaycan özünü nəqliyyat və logistika
qov şağına çe v ir mək üçün mühüm addımlar atıb.
Mən Azərbaycanın Şərq və Qərb, eyni zamanda,
Şimal və Cənub tərəfdaşları üçün id di a la rı nın
təcəssümü olan Bakı limanına səfər etməyi sə -
bir siz lik lə gözləyirəm.

Bu gün Prezident Əliyevlə apardığım
müzakirələrdə mən Azər baycanla əməkdaşlığı
daha da dərinləşdirmək üçün Av ropa İttifaqının
hazır olduğunu bir daha təsdiq etdim və eyni za -
manda, bizim qanunun aliliyi, insan hüquqları və
əsas azad lıq la ra nə qədər böyük önəm verdiyi-
mizi vurğuladım. Avropa İt ti faqı hesab edir ki,
həqiqətən açıq olan cəmiyyət uzun müd dət li sa -
bitliyin və bütün vətəndaşlar üçün yaxşı həyatın
ən gö zəl təminatıdır.

Regionda sabitliyə istinad edərək biz,
həmçinin həll olun ma mış Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini də müzakirə etdik.Bu mü naqişə
hərbi yolla yox, yalnız beynəlxalq hüququn prin -
sipləri əsasında siyasi yolla öz həllini tapmalı-
dır.Avropa İt ti fa qı Minsk qrupu həmsədrlərinin
səylərini və Helsinki Yekun Ak tının əsas prin -
sipləri əsasında diqqətin münaqişənin əda lət li və
davamlı həllinə yönəlməsini tamamilə dəstək -
ləyir.

Biz, ümumilikdə gərginliyin azalmasını yük -
sək də yər lən di ririk, lakin təmas xətti boyunca
son itkilər həmsədrlər kimi bi zi də narahat
edir.Güc tətbiq etməmək üçün təmkinli olmaq
önəm lidir, lakin, eyni zamanda, sülhə və səmə -
rəli danışıqların apa rılmasına imkan verən ab-
havanın bərpasına yönəlmiş təd birlər də mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.Avropa İttifaqı artıq sül hün
qurulmasına yönəlmiş fəaliyyətləri dəstəkləyir
və xalq ları sülhə hazırlamaq üçün konkret
tədbirlərlə kömək et mə yə hazırdır.

Nəhayət, bu gün günün ikinci yarısında mən
Qobustana sə fər etmək şərəfinə nail olaca ğam.
Romalı legionerlər tə rə fin dən qaya üzərində çə -
kilən təsvirlər Azərbaycanın mi nil lik lər ərzində
Avropada necə də mühüm yer tutduğunun sü bu -
tu dur. Bu zaman dönəmində mən tərəf daş lığı mı -
zı gələcək il lər də inkişaf etdirəcəyimizi səbir siz -
lik lə gözləyirəm.

Sağ olun, cənab Prezident.
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Avstriya ilə Azərbaycan arasında daşınmaz əmlakın kadastrı və coğrafi məlumat sistemi sahəsində qarşılıqlı əlaqələr genişləndirilir

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin daşınmaz əmlakın mükəmməl rəqəmsal kadastr məlumatları Bakının 
Baş Planının hazırlanmasında əsas baza rolunu oynayır: məlumatların inteqrasiyasına start verildi

Daşınmaz əmlakın kadastrı və coğrafi məlumat
sistemi sahəsində əməkdaşlığa dair 2018-ci il 6
iyulda imzalanan Anlaşma Memorandumu çər çi -
və sində Avstriya Respublikasının Metrologiya və
Mərzçəkmə Federal Qurumunun nümayəndə he yə -
ti iyulun 11-də Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mi tə -
sin də olub. Görüşdə Əmlak Məsələləri Dövlət Ko -
mi təsinin sədri cənab Kərəm Həsənov və Avs tri ya -
nın Metrologiya və Mərzçəkmə Federal Qu ru mu -
nun prezidenti cənab VernherrHoffmann iştirak
edib lər. 

Tədbir zamanı Azərbaycan və Avstriyada da -
şın maz əmlakın kadastrı və coğrafi məlumat sis te -
mi nin təkmilləşdirilməsi sahəsində görülən işlər
mü za kirə edilib, qarşılıqlı faydalı texniki yardım
im kanları üzrə, həmçinin milli məkan məlumatları
in frastrukturunun formalaşdırılması istiqamətində
fi kir mübadiləsi aparılıb.

Komitə sədri bildirib ki, Azərbaycan Res pub li -
ka sı nın Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi
al tında bütün sahələrdə olduğu kimi, daşınmaz əm -
lak idarəçiliyində, o cümlədən daşınmaz əmlakın
ka dastrı sahəsində genişmiqyaslı işlər həyata ke çi -
ri lir, mühüm nailiyyətlər əldə edilir. Komitə tə rə -
fin dən bu sahədə mövcud dünya təcrübəsinə söy -
kə nən yeni texnologiya və idarəetmə üsulları tətbiq
edilir və qanunvericilik bazası təkmilləşdirilir.

Ölkə başçısının “Torpaq münasibətlərinin tən -
zim lənməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında” 7
mart 2016-cı il tarixli Fərmanının icrası isti qa mə -
tin də Komitə bütün kateqoriyalı torpaqların elek -
tron uçotu, xəritələşməsi və elektron informasiya
sis teminin yaradılması istiqamətində işlər aparır.
Tor paqların elektron informasiya sisteminin ya ra -

dılması ilə bağlı mütərəqqi dünya təcrübəsi öy rə ni -
lir, prosesə beynəlxalq ekspertlər cəlb olunur. Tor -
paq ların kadastr uçotu ilə bağlı məlumat bankının
ya ra dılması torpaq ehtiyatlarının elmi əsaslarla
ida rə edilməsinə, torpaq balansının də qiq ləş di ril -
mə si nə, torpaqların dövlət idarəçiliyinin tək mil ləş -
di ril məsinəimkan verir.

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İl -
ham Əliyevin 2018-ci il 28 dekabr tarixli Fər ma nı -
na uyğun olaraq Milli Məkan Məlumatlarının for -
ma laşdırılması istiqamətində də işlərin aparıldığını

ko mitə sədri vurğulayıb. Milli Məkan Məlumatları
in frastrukturu məkan məlumatlarının əldə edil mə -
si, emalı, saxlanması və istifadəçilərə təqdim edil -
mə si ilə bağlı əlaqələndirilmiş sistemdir.

Görüşün əhəmiyyətinə toxunan komitə sədri
bildirib ki, qarşılıqlı əməkdaşlıq kadastr sahəsində
təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsinə, məs -
ləhət xidmətlərinin göstərilməsinə imkan verir.

Daha sonra çıxış edən Avstriyanın Metrologiya
və Mərzçəkmə Federal Qurumunun prezidenti cə -
nab Vernherr Hoffmann bildirib ki, ikitərəfli əmək -

daşlıq daşınmaz əmlakın kadastrı və coğrafi in for -
ma siya sistemi sahəsində müvafiq normativ ba za -
nın təkmilləşdirilməsinə, məlumat mübadiləsinin
re al laşmasına, bu sahədə əldə edilən uğurların da -
vam lı olmasına şərait yaradır.

Görüşdə ölkəmiz üzrə torpaqların elektron ka -
dastr uçotu işlərinin gedişi barədə təqdimat olub.
Bil dirilib ki, artıq 37 rayonda elektron kadastr uço -
tu işləri yekunlaşıb. Bunların 26-da isə elektron ka -
dastr uçotu işlərinin real nəticələrindən istifadə edi -
lir. İndiyədək aparılan uçot işi 3,5 milyon hektara

ya xın ərazini əhatə edir. Bildirilib ki, torpaqların
elek tron kadastr uçotu işləri nəticəsində res pub li -
ka da torpaqların təyinatı, istifadə növü üzrə dəqiq
ka dastr uçotunun aparılmasına nail olunacaq, əm -
lak üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı işi daha
da sadələşəcək, o cümlədən torpaq ehtiyatlarının
ida rə edilməsinin, əmlak münasibətlərinin tən zim -
lən məsinin dövlət mexanizmi təkmilləşəcək, əm -
lak üzərində dövlət nəzarəti mexanizmi daha çevik
olacaqdır.

Görüş qarşılıqlı müzakirələrlə davam edib.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
ha zır la dı ğı Bakı şəhərinin mükəmməl
elektron kadastr mə lumat bazası və rə -
qəm sal kadastr xəritələri paytaxtın Baş

Pla nının yaradılmasında əsas mənbə kimi
is ti fadə olunacaq. Qeyd edilməlidir ki, Ba -
kı şə hərinin elektron kadastr məlumatları
əm laklarla, torpaqlarla bağlı dəqiq və mü -

fəs səl göstəriciləri özündə cəm ləş dir di yin -
dən Baş Planın hazırlanmasında mühüm
ba za rolunu oynayacaq. Qabaqcıl dünya
təc rü bəsinə istinad edən beynəlxalq və
yer li ekspertlər işlərin müvəffəqiyyətli ic -
ra sı nı təmin etmək məqsədi ilə ha zır la na -
caq Baş Planın möv cud rəqəmsal kadastr
xə ri tələri üzərindən qu rul ma sı nı məq sə də -
uy ğun hesab edirlər. Odur ki, Əmlak Mə -
sə lələri Dövlət Komitəsinin kadastr mə lu -
mat  la rı nın Dövlət Şəhərsalma və Ar xi tek -
tura Ko mi tə si nin məlumat bazasına inteq-
rasiyasına start verildi. Bu nunla bağlı iyu -
lun 12-də hər iki qurumun, Baş Pla nın
hazırlanmasında iştirak edən şirkətin,
eləcə də media nümayəndələrinin iştirakı
ilə tədbir ke çi ri lib. Tədbir ötən ildə iki qu -
rum arasında im za la nan əməkdaşlıq me -
mo randumu çərçivəsində re al la şıb.

Tədbirdə Bakı şəhərinin Baş Planın
ha  zır lan ma sı və elektron kadastr məlumat

bazası barədə təq di matlar olub.
Azərbaycanda Əmlak Məsələləri Döv -

lət Ko mi tə si tərəfindən müasir dünya təc -
rü bələrinə əsas la nan elektron kadastr mə -
lu mat bazası və rəqəmsal ka dastr xəritələri
for malaşdırılır. Kadastr sahəsində qa baqcıl
dün ya təcrübəsi öyrənilir, müxtəlif bey nəl -
xalq layihələr həyata keçirilir, ölkəmizin
ka dastr sis teminə ən müasir texnika və tex -
no logiyalar gə ti ri lir.

Bakı şəhəri də ölkəmizdə mükəmməl
elek tron ka dastr məlumat bazasına, rə -
qəm sal kadastr xə ri tə lə rinə sahib olan ilk
şə hərlərdəndir. Bakının Baş Pla nının ha -
zır lanmasında əsas istinad edilən bu ba za -
da hər bir torpaq parseli, onların üzə rin də -
ki ti ki li nin ünvanı, mərtəbəliliyi, qaz, işıq,
su ilə təminat və ziyyəti, tikintialtı sahəsi,
pe ri metri, ko or di nat la rı, tikinti ma te ri al la -
rı barədə müfəssəl məlumatlar top lanıb.
Bu bazada torpaq, yaşayış binaları, is teh -

sa lat obyektləri, qeyri-yaşayış sahələri, o
cüm lə dən yerüstü mühəndis-kom mu ni ka -
si ya xətləri, təhsil, səhiyyə, məişət ob -
yekt lə ri barədə müfəssəl məlumatlar öz
ək sini tapır. Həmçinin mühafizə zonaları,
tor pağın yerləşmə vəziyyətini göstərən
ko or dinatlar, təyinatlar yerləşib. Kadastr
mə lumat bazasında sosial təyinatlı ob -
yekt lərin yerləşməsinə dair məlumatların
mövcudluğu onların xidmət ra di us larının
təhlilinə, zəruri əlavə layihələndirmə iş lə -
ri nin  lazımlılıq  dərəcəsinin mü əy yən ləş -
di  ril mə si nə dəstək olacaqdır. Layihənin
ha zırlanmasında iştirak edən şirkətin nü -
ma yəndəsinin sözlərinə gö rə elektron ka -
dastr mə lumat bazası Baş Pla nın ha zır -
lanmasında mü hüm əhə miy yə tə malikdir. 

Bu inteqrasiya Bakının Baş Planının
ha  zır lan ma sı prosesini daha da sü rət lən di -
rə cək,  daşınmaz əm lak idarəçiliyi, inkişaf
plan laşdırılması və şəhər tə sərrüfatının sə -

mə rəli, rasional, operativ ida rə edil mə si
ba xımından əsas rol oynayacaqdır. Həm -
çi nin mə lumatların inteqrasiya olunması
xü susi (sahəvi) tə yinatlı geodeziya iş lə ri -
nin aparılması, şə hər sal ma nın plan laş dı -
rıl ması baxımından mühüm əhə miy yətə
malikdir. Belə məlumatların əldə olun ma -
sı görülən işlərin effektivliyini artırır. 

Qeyd edilməlidir ki, kadastr uçotunun
apa  rıl ma sı ilə Bakının dəqiq torpaq ba lan -
sı na nail olu nur, istifadədə olan torpaqlar-
dakı mövcud uyğunsuzluqlar aradan qal -
dı rılır, torpaq üzərində mül kiy yət hü quq -
la rı nın dövlət reyestrində qeydiyyatı pro -
se si sürətlənir, o cümlədən rayon əra zi sin -
də ki tor paq ehtiyatlarının elmi əsaslarla
ida rə edilməsi, on la rın münbitliyinin qo -
run ması, torpaqların mü ha fi zə si sahə sin -
də geniş imkanlar yaranır.

Gələcəkdə qarşılıqlı əməkdaşlıq
nəticəsində belə tədbirlər davamlı olacaq.

Azərbaycan Respublikasının Prezi den -
ti İlham Əliyevin 2019-cu il fevralın 19-da
imzaladığı “Bəzi çoxmənzilli binaların
istismarına icazə verilməsinin sa də ləş di ril -
mə si haqqında” fərmanının icrası çər çi və -
sin də Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
is tis marına icazə verilən binalarda yer lə -
şən mənzillərin çıxarışla təmin olunması
ilə bağlı işlərin daha intensiv keçirilməsinə
start verib. Belə ki, iyulun 9-dan etibarən
“Əm la kını qeydiyyata al və mülkiyyətinə
sahib ol” kampaniyası çərçivəsində is tis -
ma rı na icazə verilən binalarda mobil qey -
diy yat xidməti göstəriləcək, ilkin sənədlər
top lanacaq. Bu səyyar xidmət iyulun 9-
dan 12-nə kimi Nizami, 15-19 tarixlərində
Sa bunçu, Suraxanı, Xətai,Binəqədi, 22-
dən 26-na kimi isə Yasamal və Səbail ra -
yon larında olacaq. 

Fərmanla bağlı qeydiyyat xid mət lə ri -
nin ünvanlarda göstərilməsi vətəndaş
məm nunluğunu təmin edir, vətəndaş-mə -

mur ünsiyyətini azaldır, o cümlədən leqal
əm lakların sayını artırır, sakinlərin vaxt
itir mədən rahatlıqla əmlaklarını rəsmi
qey diyyata almasına imkan yaradır. Bu
fər manla vətəndaşların mənzil şəraiti yax-
şılaşdırılır, sosiallıq prinsipi təmin edilir,
in san amili gücləndirilir.

“Əmlakını qeydiyyata al və mül kiy yə -
ti nə sahib ol” kampaniyası çərçivəsində
ilk olaraq Bakının Nizami rayonu, İ.Məm -
mə dov küçəsində yerləşən 192 mənzilli
ye ni çoxmərtəbəli bina sakinlərindən ilkin
sə nədlər toplandı. Vətəndaşlar yaşadıqları
mə kana gətirilən mobil ofislərə şəxsiyyət
və si qəsini, maliyyə arayışını, protokoldan
çı xarışını təqdim etdilər.

Sakinlərin telefon nömrələrinə çı xa rı -
şın alınması üçün tələb olunan xidmət
haq qı və dövlət rüsumu, eləcə də
prosesin ic ra müddəti barədə məlumat
gəlir. Həm çi nin vətəndaşın özü də 9193
nömrəsinə mü raciətin nömrəsini

göndərməklə onlayn rejimdə bu haqda
məlumat əldə edir. Bundan başqa
“Əmlakın qeydiyyatı kal kul yatoru”ndan
istifadə etməklə tələb olu nan dövlət
rüsumuvə xidmət haqqının məb lə ği
onlayn qaydada öyrənilə bilər.  

Bina sakinləri üçün daşınmaz əmlakın
qeydiyyatı ilə bağlı maarifləndirmə tədbiri
də keçirildi. Maarifləndirmə çərçivəsində
vətandaşlara bildirildi ki, artıq mənzil sa -
hib lə ri çıxarışlarını kağız formasında de -
yil, elektron qaydada əldə edir. Həmin
mül kiyyət sənədi şəxsin Elektron hökumət
por talına yerləşdirilir. Çıxarışlar barədə
bü tün məlumatlar şəxsin telefon nöm rə si -
nə və elektron poçt ünvanına göndərilir.
Elek tron qaydada göndərilən informasiya-
da çıxarışın reyestr, qeydiyyat nömrələri,
elek tron çıxarışın yoxlanılması ilə bağlı
ke çid linki göstərilib. O da vurğulandı ki,
və təndaşların çıxarışları onların istəyinə
uy ğun olaraq 1,3,7,10 iş günü ərzində ha -

zır lanır.  
Qeyd edilməlidir ki, Bakı, Gəncə şə -

hər lə ri və Abşeron rayonu üzrə istismarına
icazə verilən 11 min mənzilli 59 MTK-nın
is tismarına icazə aktları Daşınmaz Əm la -
kın Dövlət Reyestri xidmətinə daxil olub.

Bun lardan 1-i Gəncədə, 1-i Abşeronda,
qa lanları isə Bakının Nəsimi, Nizami, Ya -
sa mal, Nərimanov və digər rayonlarında
yer ləşir. Həmin binalarda yerləşən 2 min -
dən  çox mənzilin çıxarışı hazırlanıb. Həm -
çi nin 4 mindən çox sənəd qəbul edilib. Qə -

bul edilən sənədlər hazırda icra mər hə lə -
sin də dir.

Məlumat üçün bildirilməlidir ki, digər
is tis marına icazə verilən binalarda yer lə -
şən mənzillərə dair çıxarışların verilmə
pro se si davam etdiriləcək.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tə -
rə findən keçirilən hərraclara çıxarılan döv -
lət əmlaklarının müxtəlifliyi və tən daş la ra
geniş seçim imkanları vəd edir. Özəl ləş -
dirmə prosesindəelektronlaşma hər kə sin
prosesə rahat şəkildə qoşulmasına şə ra it
yaradır. Şəffaflıq və səmərəlilik prin sip -
lərinin təminatı ilə ictimaiyyətə tam açıq
olan hərraclarda həm sifarişçilərin, həm də
adi şəxslərin iştirakına şərait ya ra dı lıb.

Komitə tərəfindən dövlət əmlaklarının
özəlləşdirilməsi üzrə növbəti hərraclardan
biri06 avqust tarixində keçiriləcək. İştirak
etmək istəyənlər budəfəki hərracda 68
döv lət əmlakı üzrə seçim edə biləcək. On -
lardan 36-sı kiçik dövlət müəssisəsi, 10-u
qeyri-yaşayış sahəsi, 22-si isə səhmdar
cəmiyyətidir. 

Özəlləşməyə çıxarılan səhmdar cə miy -
yətləri Ağdaş, Zərdab, İsmayıllı və digər

re gionlarda yerləşir. 30%-45%-lik səhm
pa ketləri hərraca çıxarılan səhmdar cə miy -
yətləri nəqliyyat, kənd təsərrüfatı, tikinti
və digər sahələr üzrə fəaliyyət göstərir.
On lara “İsmayıllı Təmir Tikinti”, “Salyan
Aq rotexservis”, “Cəlilabad Məişət” kimi
səhm dar cəmiyyətləri aiddir.

Kiçik dövlət müəssisələrinin ümumi
fay da lı sahəsi 4 kv.m ilə 2095 kv.m ara sın -
da dır. Ticarət və xidmət obyektləri, meh -

man xana, sanatoriya və digər dövlət əm -
lak la rınıninvestorlar üçün gəlirli fəaliyyət
im kanları var. Ən yüksək ümumi faydalı
sa həsi olan dövlət obyekti Şəmkir rayonu,
Ke çili kəndində yerləşir. Zavod filialı olan
bu obyekt 27 min kv.m-lik torpaq sahəsi
ilə birgə özəlləşməyə çıxarılıb.

Qeyri-yaşayış sahələrinin isə ümumi
fay dalı sahəsi 24.3 kv.m ilə 213.7 kv.m
ara sındadır. Bu dövlət əmlaklarından 4-ü

pay taxtda, digərləri isə Sabirabad, Daş kə -
sən, Sumqayıt kimi şəhər və rayonlarda
yer ləşir.Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Dədə
Qor qud küçəsindəki qeyri-yaşayış sa hə si -
nin ümumi faydalı sahəsi 54.4 kv.m-dir.
Xid mət obyekti və ya ofis kimi istifadəyə
uy ğun olan dövlət əmlakının ilkin hərrac
qiy məti 6 min 300 manatdır.

Sadə prosedurlar ilə hərraclara qo şul -
maq üçün Əmlak Məsələləri Dövlət Ko -

mi tə sinin rəsmi saytına (emdk.gov.az) və
ya Özəlləşdirmə portalına (pri va ti za tion. -
az) daxil olmaq kifayətdir. Burada hər bir
döv lət əmlakı haqqında ətraflı məlumat və
sifariş linki mövcuddur. Potensial in ves -
tor linkə daxil olaraq seçdiyi dövlət əm la -
kı nı sifariş verib, hərracında iştirak statusu
qa za na bilər. Hərrac günü hər kəsin mə ka -
na gəlmədən onlayn formada özəl ləş dir -
mə də iştirak imkanı təmin edilib.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
tor paqlardan istifadə və onların mü ha -
fizəsinə dövlət nəzarətinin daha da
səmərəli təşkili üçün yerlərdə torpaq
müfəttişlərinə trey ninq lərinkeçirilməsinə
start verib. Bunun üçün torpaq mü -
fəttişlərindən ibarət işçi qru pu yaradılıb.
İlk treyninqlər Bakı, Sum qa yıt şəhər -
lərində, Şamaxı, Xaçmaz ra yon la rın da
keçirilib.   

Tə limlər zamanı torpaqlardan isti fa də -
nin qanunvericilik tələblərinə uyğun hə -
ya ta keçirilməsi ilə bağlı məlumat verilib,
in zi ba ti xətalara dair protokolların tərtib
edil mə si və qərarların qəbul edilməsi
zamanı hə min tələblərə riayət olunması
mə sə lə lə rin dən bəhs edilib. 

Bildirilib ki,torpaq müfəttişləri əra zi -
lə rin özbaşına tutulması (zəbt edilməsi)
hal la rı nın qarşısının alınması ilə bağlı

geniş miq yaslı işlər aparmalı, baş verən
neqativ hallar barədə dövlət qurumlarını
mə lu mat landırmalıdır. Bundan başqa
bələdiyyə mül kiyyətində olan torpaq
sahə lərinin xü su siyyətinə və torpağın ay -
rılma məq sə di nə, mövcud texniki
normalara, o cümlədən yer quruluşu və
şəhərsalma sənədlərinə uy ğun olaraq
mül kiyyətə, istifadəyə, icarəyə da ir rəy
ve rilməsində qanunvericiliyin tə ləb -

lərinin gözlənilməsini tə min et mə li dir lər.
Müfəttişlərin əldə etdiyi informa si -

yalar tor paqlarla bağlı məlumat bazasının
ya ra dıl ma sında mühüm əhəmiyyətə
malikdir. Belə ki, torpaqlarda baş vermiş
də yi şik lik lər barədə məlumatlar mütəmadi
olaraq ye ni lənməklə bazaya ötürüləcək. 

Qeyd edilməlidir ki, aparılan mo ni -
to rinq və reydlər nəticəsində torpaqların
tə yi nat dan kənar və əsassız istifadə

edilməsi, ka te qoriyasının özbaşına
dəyişdirilməsi fakt ları üzə çıxarılır.
Müvafiq qurumlar tə rə findən mühafizə
zonasına düşən tor paq ların qanunsuz
olaraq fiziki və ya hüquqi şəxs lərə
ayrılması, bələdiyyələr və vəzifəli şəxs -
lər tərəfindən təyinatına zidd olaraq tor -
paqla bağlı qərarların verilməsi halları
mü əyyənləşdirilir. Məlum olur ki, bəzi
hal lar da kənd təsərrüfatı təyinatlı tor -

paq lar ica rəyə götürülüb, lakin istifadə
edil mir və boş saxlanılır. Bir sıra hal lar -
da torpaqlar bir başa məqsədləri ilə deyil,
yaşayış, is teh sa lat, sənaye məqsədləri
üçün istismar olu nur. Kənd təsərrüfatına
yararlı torpaq sa hə si nin münbit qatı
korlanaraq orada tikinti iş lə ri aparılır.

Bölgələrdə torpaq müfəttişlərinə
keçirilən təlimlər gələcəkdə də davam
edəcək.

Prezidentin fərmanının sürətli icrası ilə bağlı “Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyasına daha intensiv formatda start verildi

Hərracda seçim geniş, iştirak isə sadədir: bu dəfə 68 dövlət əmlakı özəlləşməyə çıxarıldı

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi torpaqlardan istifadəyə nəzarətlə bağlı treyninqlərə start verib
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14 avqust 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

«NADİR OULİYEV ADINA BAKI-TAXIL» 
ASC MÜHASİBAT BALANSI

31 dekabr 2018-ci il tarixinə

«NADİR QULİYEV ADINA BAKI-TAXIL» ASC
MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

(xərclərin funksiyalar üzrə)
31 dekabr 2018-ci il tarixinə

«NADIR QULIYEV ADINA BAKI-TAXIL» ASC
MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

(xərclərin xüsusiyyəti üzrə)
31 dekabr 2018-cı il tarixinə

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqmda məlumat

09 iyul 2019-cu il tarixdə Bakı şəhəri üzrə  keçirilmiş hərracda satılmış kiçik dövlət müəssisənin (obyektin) siyahısı

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1. “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Həkim-Sanitar Xidməti Mitsubishi Galant 1997 3000 300
2. Azərbaycan Respublikası Daxili Işlər Nazirliyi Maddi-Texniki Təminat Baş İdarəsinə bilavasitə tabe olan Avtomobil Təsərrüfatı FIAT Doblo 2010 4200 420
3. Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi Nissan Maxima 2007 3000 300

Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsi Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri,
Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi 20) və yaxud  e–emdk.gov
.az elektron portalı vasitəsilə  hərracın keçirilməsinə ən gec 3 (üç)

bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır: Nəqliyyat vasitələri barədə
ətraflı məlumatı privatization.az portalından almaq olar. Hərracda
iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq) hərracın
keçirilməsinə ən azı 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər

təqdim olunmalıdır:
1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər

üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat
şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖİN)

2. Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş
hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10% məbləğində beh
Mərkəzi Bankda – AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli
hesablaşma hesabına ödənilməlidir) (tel:566-07-44)

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

Bölü -
mün,

mad də -
nin N-si

HesabınN-si

Qeyd -
lərə
isti-
nad

2018 2018 2019 2019

AKTİVLƏR
1 Uzunmüddətli aktivlər
10 Qeyri-maddi aktivlər 101 çıxılsın 102üstəgəl 103
11 Torpaq tikili və avadanlıqlar 111 çıxılsın 112üstəgəl113 3131724 3131724
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar 121 çıxılsm122
13 Biolqji aktivlər 131 çıxılsın 132
14 Təbii sərvətlər 141 çıxılsm 142
15 Iştirak payı  metodu ilə uçota alınmış investisiyalar 15X
16 Taxirə salınmış vergi aktivləri 16X
17 Uzunmüddətli debitor borcları 17X 1014215 1014215
18 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri 18Xçıxılsın184
19 Sair uzunmüddətli aktivlər 19X 1060 353

CƏMİ        UZUNMÜDDƏTLİAKTİVLƏR 4146999 3491377
2 Qısamüddəti aktivlər
20 Ehtiyatlar 20X çıxılsın 208 2549554 2579972
21 Qısamüddətli debitor borcları 21Xçıxılsın218 1684486 1969123
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 22X 176952 28966
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri 23X çıxılsm 235 161935 518530
24 Sair qısamüddətli aktivlər 24X 670541 638763

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİAKTİVLƏR 5243468 5735354
CƏMİ AKTİVLƏR 9390467 9226731

(manatla)

(manatla)

(manatla)

Bölü mün maddə -
nin N-si Hesabm N-si Qeydlərə

istinad 2018 2018 2019 2019

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR
3 Kapital

30 Ödənilmiş nominal
(nizamnarnə) kapital

301 çıxılsm
302 7827380 7827380

31 Emissiya gəliri 31X
32 Geri alınmış kapital (səhmlər 32X
33 Kapital ehtiyatları 33X

34 Bölüşdürülməmiş mənfəət
(ödənilmiş zərər) 34X çıxılsın 344 64894

CƏMİ KAPİTAL 7827380 7892274

4 Uzunmüddətli öhdəliklər
40 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 40X
41 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 41X
42 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri 42X
43 Uzunmüddətli kreditor borcları 43X
44 Sair uzunmüddətli öhdəliklər 44X

CƏMl UZUNMÜDDƏTLl ÖHDƏLlKLƏR
5 Qısamüddətli öhdəliklər
50 Qısamüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 50X 1428169 1299444
51 Qısamüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 51X
52 Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər 52X 5575 5188
53 Qısamüddətli kreditor borcları 53X 129020 29825
54 Sair qısamüddətli öhdəliklər 54X 232

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ ÖHDƏLIKLƏR 1563087 1334457
CƏMI OHDƏLIKLƏR 1563087 1334457

CƏMI KAPITAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR 9390467 9226731

Bölümün,
maddənin

N-si
Hesabm Nö-si Qeydlərə

istinad 2017

60 Əsas əməliyyat gəliri 601 çıxılsın 602 çıxılsın 603 8066884
70 Satışın maya dəyəri 701 7939289

Ümumi mənfəət 127595
61 Sair əməliyyat gəlirləri 611
71 Kommersiya xərcləri 711
72 İnzibati xərcləri 721
73 Sair əməliyyat xərcləri 731 51293

62 və 74 Fəaliyyətin dayandınlmasından mənfəətlər (zərərlər) 621 çıxılsın 741
Əməliyyat mənfəəti (zərəri)

63 və 75 Maliyyə mənfəəti (zərəri) 631 çıxılsın 751 4815
81 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay 811

Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 81117
90 Mənfəət vergisi 901 üstagəl 902 16223

Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)
64 və 76 Fövqəladə mənfəət (zərər) 641 çıxılsın 761

80 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 801=Hesablama 64894
Bazis hər bir səhmin mənfəəti Hesablama

Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti Hesablama

Bölümün,
maddənin

Ne-si
Hesabm N-si Qeydlərə

istinad 2018

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlanndakı
dəyişikliklər Son qalıqlan çıxılsın ilkin qalıqları -368477

Müəssisə tərəfındən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdmlmış
işlər

103 və 113 nömrəli hesabların debetləri
üzrə dövriyyə

Istifadə edilmiş material ehtiyatları 201 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə 6376345
Işçi heyəti üzrə xərclər 533 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə 389073

Amortizasiya xərcləri 102,112,122,132, 142, nömrəli hesabların
kreditləri üzrə dövriyyə 654915

73 Sair əməliyyat xərcləri 731 887433
Cəmi əməliyyat xərcləri 7939289

Bölümün,
maddənin

Nö-si
Hesabm Ns-si

Qeyd-
lərə

istinad
2018

60 Satış 601 çıxılsın 602 çıxılsın 603 8066884
61 Sair əməliyyat gəlirləri 611

Hazır məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər Son qalıqlan çıxılsın ilkin qalıqları -368477

Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər 103 və 1 13 nömrəli hesabların debetləri
üzrə dövriyyə

Istifadə edilmiş material ehtiyatlan 201 nömrəli hesabın krediti üzrə
dövriyyə 6376345

Işçi heyəti üzrə xərclər 533 nömrəli hesabın krediti üzrə
dövriyyə 389073

Amortizasiya xərcləri 102,112,122,132, 142, nömrəli
hesabların kreditləri üzrə dövriyyə 654915

73 Sair əməliyyat xərcləri 731 938726
62 və 74 Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) 621 çıxılsın 741

Əməliyyat mənfəəti (zərəri) 76302
63 və 75 Maliyyə mənfəəti (zərəri) 631 çıxılsın 751 4815

81 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətlərində (zərərlərində) pay 811
Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər) 81117

90 Mənfəət vergisi 901 üstagəl 902 16223
Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)

64 və 76 Fövqəladə mənfəət (zərər) 641 çıxılsın 761
80 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 801=Hesabiama 64894

Bazis hər bir səhmin mənfəəti Hesablama
Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti Hesablama

"Nadir Quliyev adına Bakı-Taxıl" ASC-nin 01 yanvar 2018-cı il tarixdən 01 yanvar 2019-cu il tarixədək olan maliyyə - təsərrüfat
fəaliyyətinin audit yoxlaması Azərbaycan Respublikası Auditor Palatasınm Sərbəst Auditor Əvəzov Kamil Şərail oğluı tərəfindən 14
mart2019-cu il tarixli 05/19 N-li müqavilə əsasında aparılmışdır.

Auditor Rəyi28 mart 2019-cu il:
"Təqdim edilən maliyyə hesabatlan bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından Cəmiyyətin 31 dekabr 2018-ci il tarixinə maliyye

vəziyyətini ve həmin tarixdə tamamlanan il üzrə maliyyə nəticələrini və pul vəsaitlərinin hərəkətini Milli Mühasibat Uçotu Standartlarma
uyğun olaraq düzgün əks etdirir."

1. Hesabat dövrü üçün maliyyə göstəriciləri - 81117 manat mənfəət.
2. Aidiyyatı şəxslərlə bağlanmış və xüsusi əhəmiyyətli əqdlər - yoxdur.
3. Cəlb edilmiş maliyyə vəsaitləri — yoxdur.
4. İdarəetmə orqanlan və vəzifəli şəxslər, onların əsas və əlavə iş yerləri: İdarə Heyeti, İdarə Heyətinin Sədri və üzvləri,
əsas iş yeri, əlavə yoxdur.
5. Idareetmə strukturu: Struktur bölmələri və istehsal sahələri.
6. Inkişaf sayasəti: hazır məhsul satışını artırmaqla istehsalı artırmaq.
7. Səhmdar Kapitalın gəlirliriyi və divident siyasəti: 2018-ci il mənfəətlə başa çatmışdır, divident bölgüsü aparılmışdır.
8. Idareetmə orqanlarınm üzvlərinə verilən ödənişlər: ştat cədvəlinə əsasən əmək haqqı.
9. İnvestisiyaların həcmi və mənbəyi: yoxdur.
10. Cəmiyyətin qiymətli kağızlarının dövriyyəsi və gəlirliliyi: Cəmiyyətdə məlumat yoxdur.
11. İctimai layihələr — yoxdur.
İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ B.N.QULİYEV
BAŞ MÜHASİB G.İ.ƏSGƏROVA

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi sahəsi

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq sahəsi

(kv.m)
İşçilərin

sayı
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin

(satış) qiyməti (manat)
Hərracda yekun satış qiyməti

(manat)
Sərəncamın №-si

və tarixi

1 5/2 saylı dükan Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Qobustan qəsəbəsi,
Salyan şosesi, 58-ci km, 110B

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 227.9 x x 15750 15750 №105

19.08.2016

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Sərkərli kənd
klubu

Xaçmaz rayonu,
Sərkərli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir liyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 66.1 1021.2 x 500 x 1750 2250 225 

2 Avaranqışlaq
kənd klubu

Qusar rayonu,
Avaranqışlaq kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir liyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 85.4 2075.0 3 1750 x  5250 7000 700 

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq

yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Xaçmaz şəhəri üzrə:
ünvan: Xaçmaz şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 7 əlaqə telefonu:

(kod 2332) 5-39-72, 5-33-55, 5-12-27

Qusar şəhəri üzrə: ünvan: Qusar şəhəri, M.Füzuli küçəsi 21,
əlaqə telefonu: (kod 02338) 5-24-87

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.
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09 iyul 2019-cu il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixində saat 12.00-da təkrar hərraca çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı

Sıra sayı Əmlakın adı Əmlakın yerləşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Əmlakın start qiyməti                    Əmlakın satış qiyməti                    
Nəsimi rayonu

1 "Samsung GT-C3011" markalı  mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 7.5 7.5
2 "Acer" markalı noutbook Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 100 100

Gəncə şəhəri
1 "Samsung FM Radio" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 2.5 2.5

14 avqust 2019-cu il tarixində saat 12.00-da ilkin hərraca çıxarılacaq dövlət nəfinə müsadirə edilmiş əmlakların siyahısı

2019-cu il  avqust ayının 14-də keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Sumqayıt şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

Sıra sayı Əmlakın adı Əmlakın yerləşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Əmlakın start (satış) qiyməti                    10% beh                                
Xəzər rayonu

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 4 51.75 5.18
Səbail rayonu

1 Prosessor Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 500 50
2 Kompüter avadanlıqları Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 5 140 14
3 Skaner aparatı Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 75 7.5

Göygöl rayonu
1 Maldarlıq ferması Göygöl rayonu ədəd 1 60000 6000

manatla

manatla

Qeyd: Hərracda iştirak etmək istəyən fiziki və hüquqi şəxslər
satışa çıxarılan əmlaka sifariş vermək üçün Əmlak Xidmətləri
Məkanına müraciət edə bilərlər. Hərraclarda sifariş və digər zəruri
sənədləri təqdim etmiş, satılan əmlakın ilkin satış qiymətinin 10%
həcmində behi ödəmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər.
Sifarişlər Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami
rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) və yaxud

komitənin e-emdk.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə
hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək qəbul edilir. 

- hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş
qaydada təsdiq edilmiş surətləri;

- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
- aşağıdakı hesaba 10% behin köçürülməsini təsdiq edən

sənədin surəti;

Hesab nömrəsi:
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944, SWİFT

BİK CTREAZ22.
Vəsaiti alan:Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin  yanında

Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi,                                                                        

Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902  VÖEN
2000325371. 

Büdcə təsnifatının kodu: 142191
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7

Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20             
Tel: 193

Qeyd: Hərracda iştirak etmək istəyən fiziki və hüquqi şəxslər
satışa çıxarılan əmlaka sifariş vermək üçün Əmlak Xidmətləri
Məkanına müraciət edə bilərlər. Hərraclarda sifariş və digər zəruri
sənədləri təqdim etmiş, satılan əmlakın ilkin satış qiymətinin 10%
həcmində behi ödəmiş hüquqi və fiziki şəxslər iştirak edə bilərlər.
Sifarişlər Əmlak Xidmətləri Məkanında (Bakı şəhəri, Nizami
rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20 ünvanında) və yaxud

komitənin e-emdk.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə
hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək qəbul edilir. 

- hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş
qaydada təsdiq edilmiş surətləri;

- fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti;
- aşağıdakı hesaba 10% behin köçürülməsini təsdiq edən

sənədin surəti;

Hesab nömrəsi:
Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi, Kod 210005, VÖEN

1401555071, 
Müxbir hesab AZ85NABZ01360100000003003944, SWİFT

BİK CTREAZ22.
Vəsaiti alan:Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin  yanında

Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzi,                                                                        

Hesab № AZ77CTRE00000000000002647902  VÖEN
2000325371. 

Büdcə təsnifatının kodu: 142191
Büdcə səviyyəsinin kodu: 7

Ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, X.R.Ulutürk 20             
Tel: 193

Sıra sayı Əmlakın adı Əmlakın yerləşdiyi ünvan Ölçü vahidi Miqdarı Əmlakın start (satış) qiyməti                    10% beh                                
Xəzər rayonu

1 "Dimo T2" markalı mobil telefon və elektrik qidalandırıcı Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 19 1.9
Yasamal rayonu

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 250 25
Sabunçu rayonu

1 "Samsung" markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 65 6.5
Səbail rayonu

1 "Mercedes Benz GL500" markalı  avtomobil (təmirə ehtiyacı var) Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 105000 10500
2 "Mercedes Benz C200" markalı avtomobil (təmirə ehtiyacı var) Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 64000 6400

İmişli rayonu
1 "Vaz 21074" markalı avtomobil (əsaslı təmirə ehtiyacı var) İmişli rayonu ədəd 1 2800 280

Sıra
sayı Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı

Nizamnamə
kapitalının həcmi

(manat)

Buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa
çıxarılan
səhmlərin

nominal dəyəri
(manat)

Satışa çıxarılan
səhm lərin ilkin hər -
rac (satış) qiyməti

(manat)

İlkin satış qiy mə -
tinin 10%-i həc -

min də hesab lan mış
behin məbləği

(manat)

sayı
(ədəd)

buraxılmış
səhmlərin ümumi

sayında %-lə

1 Ağcabədi Aqrotexservis №1188 15.12.1997 Ağcabədi rayonu, Hindarx kəndi 658526.60 329263 2.00 98791 30.00 197582.00 98791.00 9879.10
2 Ağcabədi Reproduktor Quşçuluq №65   19.02.2002 Ağcabədi rayonu, Ağcabədi-Zərdab şosesinin 12-ci km-i 142824.00 71412 2.00 21431 30.01 42862.00 21431.00 2143.10
3 Azərinkom №53 04.03.1997 Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Ə.Əliyev küçəsi, 38 77799.60 38900 2.00 13615 35.00 27230.00 13615.00 1361.50
4 Əli Bayramlı Kimyəvi Təmizləmə №96  17.04.2007 Şirvan şəhəri, Mehmandarov küçəsi, 1 85986.00 171972 0.50 77108 44.84 38554.00 19277.00 1927.70
5 Kürdəmir Kəndkimya № 399 04.07.97 Kürdəmir şəhəri, S.Şıxəliyev küçəsi, 50 170630.60 85316 2.00 25624 30.03 51248.00 25624.00 2562.40
6 Mingəçevir Qum Çınqıl №1323 21.09.1998 Mingəçevir şəhəri, 20 Yanvar küçəsi, 1 1033746.20 516873 2.00 155117 30.01 310234.00 155117.00 15511.70
7 Neftçala Ətm №273 02.06.1997 Neftçala rayonu, Aşağı Surra kəndi 175157.80 87578 2.00 26273 30.00 52546.00 26273.00 2627.30
8 Port İliç Xidmət №357 26.06.1997 Lənkəran rayonu, Liman şəhəri 171316.00 85658 2.00 25698 30.00 51396.00 25698.00 2569.80
9 Sabirabad Mexanikləşdirmə №127 23.01.1998 Sabirabad şəhəri,H.Həmidov küçəsi,109 850208.80 425104 2.00 127552 30.00 255104.00 127552.00 12755.20
10 Sabunçu Ticarət Təchizat №93 16.04.2007 Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 1-ci Zabrat qəsəbəsi, Frunze küçəsi, 13 90162.00 45081 2.00 20135 44.66 40270.00 20135.00 2013.50
11 Şıxlar Broyler №544  06.04.1998 Masallı rayonu, Şıxlar kəndi 279609.60 139804 2.00 42090 30.11 84180.00 42090.00 4209.00
12 Tovuz Məişət №596   15.08.1997 Tovuz şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 14 110442.60 55222 2.00 16568 30.00 33136.00 16568.00 1656.80
13 Ucar ağac emalı №52  27.02.2004 Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 10 70352.00 35176 2.00 10573 30.06 21146.00 10573.00 1057.30
14 Ucar İnşaat Xidmət №361  28.11.2007 Ucar şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 13 25676.00 12838 2.00 5784 45.05 11568.00 5784.00 578.40
15 Xaçmaz Mexanizasiya Nəqliyyat №93  15.04.2005 Xaçmaz şəhəri, Sabir küçəsi, 4 123056.00 61528 2.00 18463 30.01 36926.00 18463.00 1846.30
16 Xırdalan yük nəqliyyat №316 27.12.2006 Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, keçid 1290 83692.00 41846 2.00 18731 44.76 37462.00 18731.00 1873.10
17 Xosrov Metal Plastmas №541 06.04.1998 Ağdaş rayonu, Xosrov kəndi 94552.00 47276 2.00 14220 30.08 28440.00 14220.00 1422.00
18 Yevlax Kəndkimya №246  09.02.1998 Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 15 185295.60 92647 2.00 27794 30.00 55588.00 27794.00 2779.40
19 Yevlax Kəndkimya Təchizat № 453  23.03.1998 Yevlax şəhəri, S.Vurğun küçəsi,3 738888.80 369444 2.00 110879 30.01 221758.00 110879.00 11087.90
20 Yevlax Taxılçı № 182  30.04.1997 Yevlax şəhəri, Ordubadi küçəsi, 56 763932.00 190983 4.00 19228 10.07 76912.00 38456.00 3845.60
21 Yevlax Tikinti Quraşdırma №09  23.01.2007 Yevlax şəhəri, Aran qəsəbəsi 65004.00 65004 1.00 19516 30.02 19516.00 9758.00 975.80
22 Zabrat Tikinti Quraşdırma №663   20.04.1998 Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat-2, Tramvay küçəsi 87385.60 43692 2.00 13107 30.00 26214.00 13107.00 1310.70

Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab
edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş  hüquqi və
fiziki  şəxslər iştirak edə bilərlər.  Sifarişlər  Azərbaycan
Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Əmlak
Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil
Rza Ulutürk küçəsi, 20) və yaxud komitənin e-emdk.gov.az
elektron xidmətlər portalı vasitəsilə hərracın keçirilməsinə ən
geci 3 bank günü qalanadək  qəbul olunacaqdır. Məlumat dərc
olunduğu gündən hərracda iştirak etmək arzusunda olan fiziki və

hüquqi şəxslər səhmləri satışa çıxarılan müəssisələr barədə zəruri
məlumatlarla komitənin privatization.az portalında və  emissiya
prospektləri (özəlləşdirmə planları)  ilə  Hərracların Təşkili üzrə
Auksion Mərkəzində  tanış ola bilərlər.

Hərracda iştirak etmək üçün (elektron sifariş verənlər istisna
olmaqla) Səhmdar cəmiyyətlərinin səhmlərinin və müştərək
müəssisələrin nizamnamə kapitalındakı dövlətin payının pul
hərraclarında satışı üzrə hərrac komissiyasına   hərracın
keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək aşağıdakı sənədlər

təqdim olunmalıdır:
-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;

-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən
ödəmə sənədinin surəti; (pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin
ilkin satış qiymətinin 10% məbləğində beh Azərbaycan
Respublikası Mərkəzi Bankında  Əmlak Məsələləri  Dövlət
Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000 0000 4944 hesablaş-
ma hesabına (VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)

-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

qaydada təsdiq edilmiş surətləri;        
-fiziki şəxslər üçün şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin surəti.

Pul hərracı   2019-cu ilin  avqust ayının 14-də saat 09:30-
da  Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri,
Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) keçiriləcəkdir.

Əlavə məlumatı Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin  193
nömrəli çağrı mərkəzi  vasitəsi ilə  və komitənin privatization. az
portalından ala  bilərsiniz. 

Hərraclda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

Qeyd: Hərrac Sumqayıt şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Sumqayıt şəhəri üzrə: ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə,

bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

Qeyd: Hərraclar Sumqayıt şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Sumqayıt şəhəri üzrə: ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə,

bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Sumqayıt şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor paq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə

satımış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 22 saylı mağa-
za

Sumqayıt şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 505B

İstehsal və Xidmət Müəss i -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 629.9 x 7 217857 64286 x 217857 21786 

№ Obyektin
adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşa -
yış sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 10-cu mikro-
rayon, bina 3

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi

9 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 21.7 x 2500 x 2500 250 

2 Qeyri-yaşa -
yış sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 2-ci məhəllə,
Azərbaycan prospekti, 5/28

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi

4 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 50.3 x 4000 x 4000 400 

3 Qeyri-yaşa -
yış sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 9-cu mikro-
rayon, bina 13A/2

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər Mənzil-Kommunal
Təsərrüfatı İstehsalat Birliyinin Mənzil Təsərrüfatı İstismarı İdarəsi

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 49.8 x 6000 x 6000 600 
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları avqust ayının 15-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr  15 iyul 2019-cu il - 14 avqust 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

ELANLAR

Sıra
№
si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran

hüquqi şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefonu

Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan
torpaq sahəsi və satıcı ilə

bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə
tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı

Sahəsi
(kv.m və ya
ha.), satılır

və ya
icarəyə veri-

lir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi
(manatla)

Hərracda ilkin qiymət,
hərrac addımı və ya
müsabiqədə qiymət,
icarədə icarə haqqı

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə veri-

lir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin

nömrəsi

1 Sumqayıt şəhəri
Sumqayıt Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi
175 kv.m

Satılır 787.50 2513.00 Sahibkarlıq I zona 309012002990

2 Siyəzən rayonu Siyəzən
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 150.00 1800.00 Fərdi yaşayış evi II zona 305012001102

3 Siyəzən rayonu Siyəzən
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 150.00 1800.00 Fərdi yaşayış evi II zona 305012001101

4 Siyəzən rayonu Sədan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 210.00 800.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 305012000964

5 Siyəzən rayonu Sədan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Sumqayıt ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 210.00 800.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 305012000444

6 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 540.00 2046.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012011768

7 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 540.00 2046.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012009951

8 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 900.00 3410.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012009093

9 Abşeron rayonu
Mehdiabad Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 540.00 2046.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012011947

10 Abşeron rayonu
Məmmədli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
632 kv.m

Satılır 569.00 967.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 308012013137

11 Abşeron rayonu
Fatmayı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron ray, Xırdalan şəh,

M.Hüseynzadə k 315, Tel: (012) 3492183 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi 1 ha İcarə 10,2 1660,00 kənd təsərüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup, əkin 308012014293

12 Salyan rayonu Salyan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
11,9 kv.m

Satılır 11.40 613,00 61,00 Sahibkarlıq I zona 809012002424

13 Ağdaş rayonu Gürcuva
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 72.32 660,00 66,00 Həyətyanı I qrup, əkin 903012000810

14 Ağdaş rayonu Gürcuva
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Mingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,

H.Əliyev pros. 26/11 Tel:(024) 274 45 00 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Mingəçevir ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 144.64 1320,00 132,00 Həyətyanı I qrup, əkin 903012001188

15 Lənkəran rayonu
Veravul Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi Lənkəran şəhəri, Qala

Xiyabani küçəsi 30 Tel: (025) 255 15 13 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Lənkəran ərazi şöbəsi
2,06 ha
İcarə 36.50 280.00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 802012002399

16 Göyçay rayonu
Alxasava Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi
5,00 ha
İcarə 39.00 150.00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı III qrup, əkin 408012001199

17 Göyçay rayonu Mallı-
Şıxlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi
27,2 ha
İcarə 244.80 1088.00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı II qrup, əkin 408012001210

18 Kürdəmir rayonu
Şıxımlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi
9,75 ha
İcarə 35.10 243.75 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı IV qrup, əkin 906012000797

19 Kürdəmir rayonu
Şıxımlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi
11,82 ha

İcarə 42.55 295.50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup, əkin 906012000793

20 Kürdəmir rayonu
Şıxımlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospekti

28 Tel: (020) 213 01 13
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi
15,93 ha

İcarə 57.35 398.25 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup, əkin 906012000794

21 Bərdə rayonu Şorəlli
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti, 357 Tel: (020) 205 27 77
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 120.10 948.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 610012001585

22 Bərdə rayonu Qazaxlar
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti, 357 Tel: (020) 205 27 77
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
15,0 ha
İcarə 183.00 1530.00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı II qrup 610012001278

23 Şəmkir rayonu Sarıtəpə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
5,52 ha
İcarə 46.78 165.60 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup, bonitet balı 66,

əkin 504012003092

24 Şəmkir rayonu Sarıtəpə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
6,54 ha
İcarə 55.42 196.20 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup, bonitet balı 66,

əkin 504012003091

25 Şəmkir rayonu Sarıtəpə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
6,38 ha
İcarə 54.07 191.40 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup, bonitet balı 66,

əkin 504012003090

26 Şəmkir rayonu Sarıtəpə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

75 Tel:(022) 295 17 96
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
5,00 ha
İcarə 42.37 150.00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup, bonitet balı 66,

əkin 504012003094

27 Şabran rayonu Ağbaş
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 167.85 984,00 99,00 Həyətyanı I qrup, əkin 304012000928

28 Şabran rayonu Ağbaş
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 139.88 820,00 82,00 Həyətyanı I qrup, əkin 304012001176

29 Şabran rayonu Ağbaş
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 139.88 820,00 82,00 Həyətyanı I qrup, əkin 304012000954

30 Şabran rayonu Rəhimli
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 209.74 1200,00 120,00 Həyətyanı I qrup, əkin 304012001032

31 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012003253

32 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012003254

33 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012003264

34 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 133.18 972,00 98,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012003252

35 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
307 kv.m

Satılır 68.14 498,00 50,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012003218

36 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
276 kv.m

Satılır 61.26 447,00 45,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012003266

37 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 221.98 1620,00 162,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012003257

38 Xaçmaz rayonu İstisu
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 221.98 1620,00 162,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012002554

39 Xaçmaz rayonu Seyid -
likəndyeri Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
700 kv.m

Satılır 155.39 1141,00 115,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012003234

40 Xaçmaz rayonu Seyid -
likəndyeri Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 221.98 1630,00 163,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 302012001579

41 Quba rayonu Şuduq
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 154.63 1800,00 180,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 303012002626

42 Qusar rayonu Balaqusar
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 95.25 750,00 75,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 301012077339

43 Qusar rayonu Balaqusar
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 114.31 900,00 90,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 301012077340

44 Qusar rayonu Avaran
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 151.98 756,00 76,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 301012000395

45 Qusar rayonu Köhnə
Xudat Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
357 kv.m

Satılır 45.22 393,00 40,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 301012077350

46 Qusar rayonu Köhnə
Xudat Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 101.33 880,00 88,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 301012002197

47 Masallı rayonu Təklə
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
3,00 ha
İcarə 4,5 180,00 18,00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
V qrup, bonitet balı 20,

digər 805012001006

48 Ağsu rayonu Kalva
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 27 Tel:(020) 2651076 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 115.70 840,00 84,00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 409012000778

49 Qobustan rayonu
Xilmilli Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 27 Tel:(020) 2651076 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 99.96 1272,00 127,20 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 307012000485

50 Qobustan rayonu
Xilmilli Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 27 Tel:(020) 2651076 
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
1125 kv.m

Satılır 99.96 1192,50 119,30 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 307012000481

51 Balakən rayonu Tülü
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
492 kv.m

Satılır 187.48 574.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 401012001251

52 Qax rayonu Tasmalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

9A Tel: (024) 244 26 10
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
2000 kv.m

İcarə 80.00 80.00 Sahibkarlıq şərti  yararsız 403012000206

53 Oğuz rayonu Oğuz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 180.00 1634.04 Fərdi yaşayış evi II zona 405012001998

54 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 842.04 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 405012002105
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları avqust ayının 15-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr  15 iyul 2019-cu il - 14 avqust 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Lənkəran şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

ELANLAR

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran hüquqi

şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə telefo-
nu

Müsabiqə və ya hərraca çıxarılan
torpaq sahəsi və satıcı ilə

bağlanacaq müqavilənin layihəsi ilə
tanış olma tarixi, vaxtı və ünvanı

Sahəsi (kv.m və
ya ha.), satılır
və ya icarəyə

verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə
icarə haqqının

aşağı həddi (manat-
la)

Hərracda ilkin qiymət,
hərrac addımı və ya

müsabiqədə qiymət, icarədə
icarə haqqı (manatla)

Hansı məqsəd
üçün satılır və ya

icarəyə verilir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq edən

sənədin nömrəsi

55 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 842.04 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 405012002100

56 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 842.04 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 405012002098

57 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 842.04 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 405012002083

58 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 842.04 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 405012002104

59 Oğuz rayonu Böyük
Söyüdlü Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 842.04 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 405012002103

60 Oğuz rayonu Xalxal
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 1404.00 Həyətyanı I qrup, əkin 405012002120

61 Oğuz rayonu Xalxal
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 900 kv.m Satılır 386.64 1053.00 Həyətyanı I qrup, əkin 405012002108

62 Oğuz rayonu Xalxal
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 257.76 702.00 Həyətyanı I qrup, əkin 405012002102

63 Oğuz rayonu Xaçmaz
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 257.76 468.00 Fərdi yaşayış evi I qrup, əkin 405012002115

64 Qəbələ rayonu Qəbələ
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 75 kv.m Satılır 38.25 228.75 Həyətyanı I zona 406012000922

65 Qəbələ rayonu Vəndam
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
15 avqust 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi 400 kv.m Satılır 158.44 616.00 Həyətyanı I qrup, əkin 406012000827

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Ağcabədi şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Mingəçevir şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində  təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı Özəlləşdirilən tor paq
sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış) qiy məti
(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Məişət xidməti obyek ti nin
yarımçıq tikilisi

Lənkəran rayonu, Liman şəhəri,
M.Ə.Rəsulzadə küçəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 3700.0 1000 39000 40000 4000 

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

Qeyd: Hərrac Lənkəran şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Lənkəran şəhəri üzrə: ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani

küçəsi 30, əlaqə telefonu: (kod 02525) 5-15-13
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

Qeyd: Hərrac Ağcabədi şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Ağcabədi şəhəri üzrə: ünvan: Heydər Əliyev prospekti 233,

əlaqə telefonu: (kod 2127), 5-14-50
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən
sənəd (hüquqi şəxslər üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və
VÖİN). 2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş

formada sifariş. 3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında müvafiq
yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.

İmişli şəhəri üzrə:  ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11,
əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29

Sabirabad şəhəri üzrə:  ünvan: Sabirabad şəhəri, İlham

İsgəndərov küçəsi 9, əlaqə telefonu: (kod 02123) 5-63-52
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün:
qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən edilmiş
hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000
0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

Qeyd: Hərrac Mingəşevir şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Mingəçevir şəhəri üzrə: ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 26/11, əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün:
qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş. 3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000

0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün:
qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş. 3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000

0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə:Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Hərracn keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların Təşkili

üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən
almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər üçün:
qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq edilmiş
formada sifariş. 3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankında
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136 1150 0000

0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə Auksion

Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi
şöbəsindən almaq olar.

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şənlik kənd
klubu

Ağcabədi rayonu,
Şənlik kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na zir -
liyi, Ağcabədi Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 611.9 5737.9 3 20000 x  10000 30000 3000 

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli şərt -
lərlə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Azadkənd kənd
Mədəniyyət evi

Sabirabad rayonu,
Azadkənd kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Sabirabad Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 180.4 503.9 x 1000 x 500 1500 150 

2 Yolçubəyli kənd
klubu

Sabirabad rayonu,
Yolçubəyli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Sabirabad Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 656.9 5500.0 x 12500 x 7500 20000 2000 

3 Avtoqaraj İmişli rayonu,
Bəhrəmtəpə qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 612.0 11583.8 x 7500 x  32500 40000 4000 

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı Özəlləşdirilən tor paq
sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış) qiy məti
(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)
qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)
qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 36 mənzilli yaşayış bi na sının
yarımçıq tikilisi

Mingəçevir şəhəri, 20
Yanvar küçəsi, 16

Mingəçevir şəhər İcra Hakimiyyəti, Əsaslı Tikinti,Təmir
və Abadlaşdırma Şöbəsi 1140.8 115000 10000 125000 12500 

№ Müəssisə və obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə
satımış hissə  (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 16 saylı inşaat materialla-
rı mağazasının anbarı

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Əmir can
qəsəbəsi, M.Mustafayev küçəsi, 7

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 168.7 x x 60000 x x 60000 6000 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor paq
sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-ya şa yış
sahəsi

Bakı şəhəri, Xəzər ra -
yonu, Qala stansiyası

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 

1 mərtəbəli bi na -
nın bir hissəsi 34.6 x 7500 x 7500 750 

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-ya şa -
yış sahəsi

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu,
Qızıldaş qəsəbəsi, bina 34

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı De -
partamenti, Qaradağ rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın 1-ci
mərtəbəsinin bir hissəsi 48.9 x 6000 x 6000 600 
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14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində
təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Sumqayıt şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

ELANLAR
№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış)

qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşa -
yış sahəsi

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Qara -
çuxur qəsəbəsi, Z.Şərifov küçəsi, 22

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı De par -
tamenti, 3 saylı Xüsusi Təyinatlı Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

9 mərtəbəli binanın
zirzəmisinin bir hissəsi 140.0 x 17500 x 17500 1750 

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

Auksion Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)
ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk

küşəsi, 20)

Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

Qeyd: Hərrac Sumqayıt şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Sumqayıt şəhəri üzrə: ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə,

bina 4/12, əlaqə telefonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərraclda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

Qeyd: Hərrac Şəki şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Şəki şəhəri üzrə: ünvan: Şəki şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 9A, əlaqə telefonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac
komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci
3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına
ödənilməlidir).

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında
müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.

Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak
Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk

küşəsi, 20)
Saatlı şəhəri üzrə: ünvan: Saatlı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 133, əlaqə telefonu: (kod 02128) 5-46-58
Hacıqabul şəhəri üzrə: ünvan: Hacıqabul şəhəri, Heydər

Əliyev prospekti 15, əlaqə telefonu: (kod 02120) 4-41-07
Yevlax şəhəri üzrə: ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi

8A, əlaqə telefonu: (kod 022336) 6-45-62
Balakən şəhəri üzrə: ünvan: Balakən şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 70 (Balakən şəhəri İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə

telefonu: (kod 02429) 5-10-56
Şirvan şəhəri üzrə: ünvan: Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə

küçəsi 14, əlaqə telefonu: (kod 02121) 5-27-98
Xızı şəhəri üzrə:  ünvan: Xızı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 15 əlaqə telefonu: (kod 02331) 5-01-48
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları

Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac
komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci
3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına
ödənilməlidir).

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında
müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.

Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak
Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:(Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk

küşəsi, 20)
Mingəçevir şəhəri üzrə: ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 26/11, əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00
Gəncə şəhəri üzrə: ünvan: Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev

adına meydan (Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə
telefonu: (kod 022) 256-13-76

Şirvan şəhəri üzrə: ünvan: Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə
küçəsi 14, əlaqə telefonu: (kod 02121) 5-27-98

Yevlax şəhəri üzrə: ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi

8A, əlaqə telefonu: (kod 022336) 6-45-62
Neftçala şəhəri üzrə: ünvan: Neftçala şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 33, əlaqə telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13
Balakən şəhəri üzrə: ünvan: Balakən şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 40, əlaqə telefonu: (kod 02429) 5-10-56
Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları

Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şəki şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-ya şayış
sahəsi

Sumqayıt şəhəri, 11-ci
mikrorayon, bina 3

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti, Sumqayıt şəhər
Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 82.3 x 7500 x 7500 750 

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış) qiyməti
(100%) (manat)

Əmək kollektivinə güzəştli şərt lərlə
satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şəki istirahət
zonası

Şəki rayonu,
Qudla kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 372.1 10000.0 x 33000 x  35000 68000 6800 

№ Müəssisə və obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1
"İstehsalat Texnoloji Kom plekt -

ləşdirmə İdarəsi" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Babək pros-
pekti, 61K; 61Q

Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi 1350.4 4129.4 3 127500 45000 410000 537500 53750 

2 Saatlı Quraşdırma Sazlama Sahəsi Saatlı şəhəri, M.F.Axundov küçəsi,
214A

İstehsal və Xidmət Müəssi sə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 56.0 788.3 x 1500 x  3000 4500 450 

3 5 saylı yanacaqdoldurma
məntəqəsi Hacıqabul şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi, 15 İstehsal və Xidmət Mü əs -

sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 20.0 1575.0 x 2000 x  8000 10000 1000 

4 Yevlax sənaye müəssisəsi Yevlax şəhəri, Şadlinski küçəsi, 33 İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 60.0 15000.0 x 1500 x  40000 41500 4150 

5 26 saylı Səyyar
Mexanikləşdirilmiş Dəstə Yevlax şəhəri, Şadlinski küçəsi, 37 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 50.0 10000.0 x 1500 x  25000 26500 2650 

6 Əmlak kompleksi Balakən şəhəri, 28 May küçəsi, 2 İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2997.0 89530.0 x 200000 x 350000 550000 55000 

7 12/2 saylı yeməkxana Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt
qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 8K

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 143.1 x x 7500 x  x  7500 750 

8 13 saylı mağaza Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Ələt
qəsəbəsi, A.Abdullayev küçəsi, 8Q

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 305.5 x x 21500 x  x  21500 2150 

9 Yardımçı təsərrüfat Xızı rayonu, Şurabad qəsəbəsi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 308.8 25000.0 x 15000 x  87500 102500 10250 

10 Reduktorların təmiri sexi

Şirvan şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi, 42
(torpaq sahəsi 3600.0 kv.m, faydalı
sahəsi 637.2 kv.m) Şirvan şəhəri,

İ.Qayıbov küçəsi, 42A (torpaq sahəsi
3000.0 kv.m)

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin İdarəetmə

Mərkəzi 
637.2 6600.0 x 40000 x  40000 80000 8000 

11 Anbarlar sahəsi Şirvan şəhəri, M.Mirzəyev küçəsi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 2102.4 2315.6 x 40000 x  10000 50000 5000 

№ Müəssisə və obyektin
adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 109/231 saylı mağaza Gəncə şəhəri, Nizami rayonu, Bülbül
küçəsi, 89

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 108.0 x x 9800 x  x 9800 980 

2 31/77 saylı mağaza Şirvan şəhəri, Ş.Şükürov küçəsi, 7 İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 118.6 x x 5450 x  x 5450 545 

3 14 saylı yeməkxana Yevlax şəhəri, Heydər Əliyev prospekti,
27A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 95.2 x x 12000 x  x 12000 1200 

4 Yeməkxana Balakən rayonu, Mahamalar kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 69.2 x x 2450 x  x 2450 245 

5 82 saylı avtotextə mir
(avadanlıq)

Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Şü vəlan
qəsəbəsi, Çöl Şüvəlan, 3M

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi x x x 1750 x  x 1750 175 

6 "Ərzaq bazası"nın
yeməkxanası

Mingəçevir şəhəri, 
Niyazi küçəsi, 3

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 77.0 x x 12500 x x 12500 1250 

7 58 saylı mağaza Neftçala rayonu, Kürkənd kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 91.4 x x 1250 x  x 1250 125 
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Respublikanın şəhər və rayonlarında yerləşən qeyri-yaşayış sahələrinin 
(obyektlərin) müsabiqə vasitəsilə icarəyə verilməsi haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI ƏMLAK MƏSƏLƏLƏRİ DÖVLƏT KOMİTƏSİNİN ELANI

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

ELANLAR
“Dövlət əmlakının qorunub saxlanılması və səmərəli istifadə

edil mə sinin təkmilləşdirilməsi haqqında” Azərbaycan Res pub li -
ka sı Prezidentinin 06 iyun 2007-ci il tarixli, 586 nömrəli Fər ma -
nı na və 22 iyun 2010-cu il tarixli, 284 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq
edil miş “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin müsabiqə əsa -
sın da icarəyə verilməsi Qaydaları ”na müvafiq olaraq
Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi
aşağıda göstərilən qeyri-yaşayış sahələrinin (obyektlərin) ica rə -
yə verilməsi üzrəmüsabiqəelanedir.

Müsabiqədədaşınmaz dövlət əmlakını icarəyə götürmək
hüququna malik olan (qanunvericiliklə məhdudiyyət müəyyən
edilmiş hallar istisna olmaqla) yerli və xarici fiziki və hüquqi
şəxsləriştirakedəbilərlər.

Müsabiqəyə yekun vurularkən müəyyən edilmiş şərtlər
daxilində maksimum həcmdə icarə haqqı təklif etmiş sifarişçiyə
üstünlük veriləcəkdir. 

1. Müsabiqəyə çıxarılan qeyri-yaşayış sahələri(obyektlər)
haqqındaməlumat

(12.07.2019-cu il tarixinə)

2. Sifarişçilər qarşısında qoyulan şərt və tələblər
2.1. İcarəyə verilən obyektin məxsus olduğu müəssisənin

spe sifik fəaliyyət profilinə uyğun olaraq təyinatı üzrə istifadə
edil məsini təmin etmək.

2.2. İcarəyə verilən obyekin, ərazisində yerləşdiyi
müəssisənin fəaliyyətinə maneçilik yaradılmaması.

2.3. Birgə istifadə olunan kommunikasiya xətlərinə xələl
gətirilməməsi.

2.4. İcarəyə verilən obyektin yerləşdiyi binanın xarici görü-
nüşünün qorunub saxlanılması. 

2.5. Dövlətbüdcəsinəödəniləcəkicarə haqqına dair təklifin
ve rilməsi (“İcarə haqqında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər
Kabineti tərəfindən müəyyən edilən dövlət əmlakının (mənzil
fondundan başqa) icarəyə verilməsi üçün icarə haqqının
minimum məbləğindən və aylıq start icarə haqqı məbləğindən az
olmamaqşərtiilə).

3. Sifarişçilər tərəfindən təqdim olunmalı sənədlər
3.1. Müsabiqədə iştirak etmək üçün ərizə (açıq zərfdə).

3.2. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin (VÖEN 2000015631) Azərbaycan Respublikası
Mərkəzi Bankının Əməliyyat idarəsindəki AZ53 NABZ 0136
0150 0000 0000 3944 saylı hesabına (kod 501004, müxbir hesa-
bı AZ74 NABZ 0145 1700 0000 0000 1944, VÖEN
9900071001, S.W.I.F.T. bik: NABZAZ2C) hesabına
müsabiqədə iştirak etməyə hüquq verən, obyektin aylıq start
icarə haqqı məbləğinin 10 faizi həcmində hesablanan behin
köçürülməsinitəsdiqedənqəbz. (Müsabiqənin qalibi tərəfindən
köçürülmüş behin məbləği ilkin dövr üçün ödənilməli olan icarə
haqqı məbləğinə daxil edilir, müsabiqənin digər iştirakçıları
tərəfindən köçürülmüş beh müsabiqənin başa çatdığı gündən 10
(on) təqvim günü ərzində onlara qaytarılır) 

3.3. Sifarişçi hüquqi şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı
sənədlər təqdim edilir:

- reyestrdən çıxarışın müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
- təsis müqaviləsinin müvafiq qaydada təsdiq edilmiş surəti;
Sifarişçi fiziki şəxs olduqda açıq zərfdə aşağıdakı sənədlər

təqdim edilir:
- şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin müvafiq qaydada təsdiq

edilmiş surəti;
- sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında məlumat (əgər sahibkarlıq

fəaliyyəti ilə məşğuldursa);
3.4 Müsabiqədə iştirak etmək üçün sifariş hüquqi və ya fiziki

şəxsin nümayəndəsi tərəfindən verildikdə, həmin nümayəndə
sifarişçi adından hərəkət etmək hüququnu təsdiq edən sənəd
təqdim etməlidir

3.5 Aşağıdakı sənədlər sifarişçilər (hüquqi və fiziki şəxslər)
tərəfindən ikinci ayrıca bağlı zərfdə (zərfin bağlı tərəfi sifarişçi
tərəfindən imzalanır və (və ya) möhürlənir) təqdim edilir:

- dövlət büdcəsinə ödəniləcək icarə haqqına dair müsabiqə təklifi.
Qeyd edilən sənədlər tələb olunan formada təqdim

edilmədikdə və ya bir hissəsi təqdim edilmədikdə, sifariş vermiş
şəxsin nümayəndəsinin səlahiyyəti qanunvericiliklə müəyyən
edilmiş qaydada təsdiq edilmədikdə, həmçinin müəyyən edilmiş
müddətdə beh köçürülmədikdə və ya tam şəkildə kö çü rül mə dik -

də sifarişçi müsabiqəyə buraxılmır və behin sifarişçiyə qay ta rıl -
ma sı qanunvericiliklə və “Daşınmaz dövlət əmlakı obyektlərinin
mü sabiqə əsasında icarəyə verilməsi Qaydaları” ilə müəyyən
edil miş qaydada həyata keçirilir. Sifariş və ona əlavə olunan sə -
nəd lər müsabiqənin keçirilməsi haqqında dərc olunmuş mə lu -
mat da göstərilən müddət başa çatdıqdan sonra qəbul edilmir. 

4. Müsabiqə qalibinə tətbiq edilən şərt və tələblər
4.1. Müsabiqənin qalibi aşağıdakıları təmin etməlidir:
4.1.1. Müsabiqənin nəticələri haqqında protokolt əsdiq

olunduğu tarixdən 20 (iyirmi) gün müddətində icarə
müqaviləsinin imzalanmasını.

4.1.2. İcarə müqaviləsində göstərilən müddətdə və məbləğdə
icarə haqqının dövlət büdcəsinə köçürülməsini.

4.1.3. Müqavilə ilə müəyyən edilmiş digər şərt və
öhdəliklərin yerinə yetirilməsini.

5. Müsabiqədə iştirakla bağlı əlavə məlumat almaq qaydası 
Sifarişçilər, müsabiqə haqqında əlavə məlumat əldə etmək,

müsabiqəyə çıxarılan obyektlə tanış olmaq, sifariş (ərizə) və
təkliflərinin verilməsi üçün 13.08.2019-cu il tarixinədək iş günlərisaat
9:00-dan 18:00-dək aşağıdakı ünvanlara müraciət edəbilərlər: 

İsmayıllı şəhəri, H.Əliyev prospekti və Qəbələ şəhəri, Həzi
As lanov küçəsi, 46 ünvanlarında yerləşən obyektlər üzrə - Qə bə -
lə şəhəri, Z.Əliyeva küçəsi 6, Əmlak Məsə lələri Dövlət Ko mi tə -
si nin Qəbələ Ərazi şöbəsi, tel.: (2420) 5-45-56.

Bu ünvanda müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə
təkliflərinin qiymətləndirilməsi 15.08.2019-cu  il tarixində, saat
14:00-də başlayacaqdır.

Göygöl şəhəri, H.Əliyev prospekti, 116ünvanında yerləşən
obyekt üzrə Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev adına meydan, Gəncə
Şəhər İcra Hakimiyyətinin binası, Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Gəncə ərazi şöbəsi, tel.: (2220)256-11-68.

Bu ünvanda müsabiqə Komissiyası tərəfindən müsabiqə
təkliflərinin qiymətləndirilməsi 16.08.2019-cu  il tarixində, saat
09:00-da başlayacaqdır.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

Auksion Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə:
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak Xidmətləri

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk
küşəsi, 20)

Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Şəmkir şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Şəmkir şəhəri üzrə:
ünvan: Şəmkir şəhəri, S.Vurğun küçəsi, 162 əlaqə telefonu:

(kod 02230) 5-33-71

Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Qax şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Qax şəhəri üzrə:
ünvan: Qax şəhəri, İ.Mustafayev küçəsi, 31 əlaqə telefonu:

(kod 2425) 5-43-83

Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac
komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci
3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Gəncə şəhəri üzrə: ünvan: Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev

adına meydan (Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə
telefonu: (kod 022) 256-13-76

Mingəçevir şəhəri üzrə: ünvan: Mingəçevir şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti, 26/11, əlaqə telefonu: (kod 02427) 4-45-00, 4-39-00

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

Auksion Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə: 
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak Xidmətləri

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk
küşəsi, 20)

Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi şöbəsindən almaq olar.

№ Ünvan Sahə
kv.m. Balansaxlayıcısı

Obyektin
xarakteristi-

kası

Obyektin
fəaliyyət

növü 

Obyektin
vəziyyəti

Aylıq start ica -
rə haqqı məb -
ləği (manat)

Ödə niləcək
be hin məb -
ləği (manat)

1
İsmayıllı şəhəri,
H.Əliyev pros-

pekti
55,8

İsmayıllı Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının İsmayıllı Şəhər İnzibati
Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi

1 mərtəbəli 
tikili xidmət

istifadəyə
tam

yararlı
33,48 3,35

2
Qəbələ şəhəri,
Həzi Aslanov

küçəsi, 46
9,4

Azərbaycan Respublikasının
Əmlak Məsələləri Dövlət

Komitəsininİstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi

2 mərtəbəli
binanın 1-ci
mərtəbəsi

xidmət
istifadəyə

tam
yararlı

6,15 1,0

3
Göygöl şəhəri,
H.Əliyev pros-

pekti, 116
230,7 Göygöl Rayon Mənzil Kommunal

Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi

1 mərtəbəli
qeyri-yaşayış

binaları
xidmət

istifadəyə
tam

yararlı
138,42 13,84

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Şəmkir şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Qax şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

№ Obyektin adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı
sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən torpaq
sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
sahəsi

Bakı şəhəri, Nizami rayo-
nu, Qara Qarayev prospek-

ti, 77

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal
Təsərrüfatı Departamenti, Nizami rayon Mənzil

Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın
yarımzirzəmisinin bir

hissəsi
27.9 x 7500 x 7500 750

№ Müəssisə və obyektin
adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı sahəsi

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m) İşçilərin sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%)
(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə  (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Səməd Vurğun adına
qəsəbə klubu

Şəmkir rayonu,
Səməd Vurğun

qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası
Mədəniyyət Nazirliyi, Şəmkir
Regional Mədəniyyət İdarəsi

111.9 215.0 x 1500 x 500 2000 200 

№ Müəssisə və obyektin
adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın

adı
Ümumi faydalı sahəsi

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m) İşçilərin sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%)
(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Əmlak kompleksi Qax rayonu,
Əmbərçay kəndi

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
339.8 4801.5 x 21000 x 16500 37500 3750 

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%) (manat)
Əmək kollektivinə güzəştli şərtlərlə

satımış hissə  (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşa-
yış binası

Gəncə şəhəri, Nizami rayonu,
N.Nərimanov prospekti, 185

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 211.4 375.0 x 7500 x 7500 15000 1500 

2 Yardımçı
təsərrüfat

Mingəçevir şəhəri, Kür çayının
sağ sahili

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1909.1 21000.0 1 42500 15000 60000 102500 10250 

№ Obyektin
adı Ünvanı Balans saxlayıcısının adı Mərtəbəliliyi Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

Əmlakın ilkin (satış)
qiyməti (100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşa -
yış sahəsi

Bakı şəhəri, Sabunçu ra yo -
nu, R.Qəmbərov küçəsi, 12

Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti, Mənzil Kommunal Təsərrüfatı De -
partamenti, Sabunçu rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyi

5 mərtəbəli binanın yarım -
zirzəmisinin bir hissəsi 80.7 x 16500 x 16500 1650 
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14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Neftçala şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

ELANLAR

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac
komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci
3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Yardımlı şəhəri üzrə: 
ünvan: Yardımlı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 96 , əlaqə

telefonu: (kod 02520) 6-26-68

İsmayıllı şəhəri üzrə: ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev
prospekti 46, əlaqə telefonu: (kod 02028) 5-64-64

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac
komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci
3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar Neftçala şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Neftçala şəhəri üzrə:
ünvan: Neftçala şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 33, əlaqə

telefonu: (kod 02126) 3-39-21, 050-335-80-13

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq
edilmiş formada sifariş.

3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən
edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.

(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ 0136
1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına ödənilməlidir).

Qeyd: Hərrac Bərdə şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Bərdə şəhəri üzrə: ünvan: Bərdə şəhəri, Nizami küçəsi 83

əlaqə telefonu: (kod 2020) 5-27-77
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərracda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac komissiyasına
aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci 3 bank günü
qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərrac Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

Auksion Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə:
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak Xidmətləri

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk
küşəsi, 20)

Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların
Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi və icarəyə
verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac
komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci
3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.
Sumqayıt şəhəri üzrə: 
ünvan: Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, bina 4/12, əlaqə tele-

fonu: (kod 01865) 4-47-97, 5-38-80

Şəmkir şəhəri üzrə: ünvan: Şəmkir şəhəri, S.Vurğun küçəsi,
162 əlaqə telefonu: (kod 02230) 5-33-71

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

Hərraclarda iştirak etmək üçün müvafiq hərrac
komissiyasına aşağıdakı sənədlər hərracın başlanmasına ən geci
3 bank günü qalanadək təqdim olunmalıdır:

1.Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (hüquqi şəxslər
üçün: qeydiyyat şəhadətnaməsi, nizamnaməsi və VÖİN).

2.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən təsdiq

edilmiş formada sifariş.
3.Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd.
(10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankında Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 nömrəli hesablaşma hesabına

ödənilməlidir).
Qeyd: Hərraclar Bakı şəhərində Hərracların təşkili üzrə

Auksion Mərkəzi tərəfindən keçiriləcəkdir.
Bakı şəhəri üzrə:
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak Xidmətləri

Məkanının binası 2-ci mərtəbə)

ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk
küşəsi, 20)

Hərracların keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları
Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzindən və Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin Dövlət əmlakının
özəlləşdirilməsi və icarəyə verilməsi şöbəsindən almaq olar.

№ Müəssisə və obyektin
adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şəhər klubu Yardımlı şəhəri,
Daşkənd küçəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 80.0 99.0 x 1000 x 250 1250 125 

2 Bozayran kənd klubu Yardımlı rayonu,
Bozayran kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Masallı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 59.7 64.3 x 500 x 100 600 60 

3 Soltankənd kənd
Yaradıcılıq Evi

İsmayıllı rayonu,
Soltankənd kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Na zirliyi,
İsmayıllı Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 673.7 1364.9 2 12000 x  3000 15000 1500

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bərdə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

14 avqust 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Bakı şəhərində
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

№ Müəssisə və obyektin
adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start
(satış) qiyməti

(100%) (manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə  (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 3 saylı Xüsusi -
ləşdirilmiş Avtobaza

Neftçala şəhəri, M.Ə.Sabir
küçəsi, 1C

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 49.1 1336.2 x 1500 x 3500 5000 500 

2 İnzibati idarə binası Neftçala şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 29 K

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi, keçmiş
"Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 275.1 x x 17500 x x 17500 1750

№ Müəssisə və obyek-
tin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m)
İşçilərin

sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Avtomobillərə texni-
ki qulluq stansiyası

Bərdə rayonu,
Mirzəxan kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 92.1 1500.0 x 4000 x 7500 11500 1150

№ Müəssisə və
obyektin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı Ümumi faydalı

sahəsi (kv.m)
Özəlləşdirilən tor -
paq sahəsi (kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 15 saylı bazarın
Qızıldaş filialı

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu,
Qızıldaş qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 183.0 320.0 x 12000 x 3000 15000 1500 

№ Müəssisə və obyektin
adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın

adı
Ümumi faydalı sahəsi

(kv.m)
Özəlləşdirilən torpaq

sahəsi (kv.m) İşçilərin sayı
Əmlakın start (satış)

qiyməti (100%)
(manat)

Əmək kollektivinə güzəştli
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Şəmkir yun tədarükü
məntəqəsi

Şəmkir rayonu, Keçili
kəndi

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
3312.4 62695.5 x 60000 x  115000 175000 17500 

2 Əmlak kompleksi Sumqayıt şəhəri, Sahil
küçəsi

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
577.1 5412.0 x 50000 x  275000 325000 32500 

№ Müəssisə və obyek-
tin adı Ünvanı Tabe olduğu təşkilatın adı

Ümumi
faydalı sahəsi

(kv.m)

Özəlləşdirilən
torpaq sahəsi

(kv.m)

İşçilərin
sayı

Əmlakın start (satış)
qiyməti (100%)

(manat)

Əmək kollektivinə
güzəştli şərtlərlə satımış

hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 10 saylı mağaza
(inşaat)

Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Nardaran qəsəbəsi,
Şeyx Əli Tuti küçəsi, 1C

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 1133.5 2716.1 x 15000 x  50000 65000 6500 

2 "Lalə" şadlıq evi Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Binə qəsəbəsi, 2146-cı
məhəllə, Hicran Hasilov küçəsi, 23C

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 1772.7 1898.4 x 140000 x  38000 178000 17800 

3 "Mərdəkan" restoranı Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi,
Yesenin küçəsi, 2-ci döngə, bina 2M

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 1743.9 x x 300000 x  x 300000 30000 

4 4 saylı kafe (Gilavar) Bakı şəhəri, Xəzər rayonu, Mərdəkan qəsəbəsi,
Yesenin küçəsi, 249

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin
İdarəetmə Mərkəzi 324.8 882.0 1 66300 23400 100000 166300 16630 
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10ELANLAR
“Bakı Şifer və Keramika” ASC-nin

Səhmdarlarının nəzərinə!
16 iyul 2019-cu il tarixində saat 11:00-da “Bakı Şifer və Keramika”

Açıq Səhmdar Cəmiyyətində təyin olunmuş Səhmdarlarının Ümumi
Yığıncağı 16 avqust 2019-cu il saat 11-00 keçiriləcəkdir.

Yığıncağın  gündəliyi:
1.Səhmdar cəmiyyətin 2018-ci il yekun hesabatı və onun təsdiq edilməsi.
2. Səhmdar cəmiyyətin nəzarət-təftiş komissiyasının hesabatı və onun
təsdiq edilməsi.
3.Səhmdar Cəmiyyətə məxsus mal-material qalıqlarının satılmasının,
avadanlıqların və torpaq sahəsinin satılması və ya icarəyə veriməsinin
müzakirə edilməsi.
4. Səhmdar cəmiyyətin fəaliyyətinin bərpasının mümkünlüyünün
müzakirə edilməsi.
5. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün Səhmdarların iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Sahil qəsəbəsi 30 km.
«Cənubtikintiservis» ASC-nin

“Bakı Şifer və Keramika” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri.

“Cəlilabad Şərab-9” ASC-nin 
səhmdarlarının nəzərinə!

“Cəlilabad Şərab-9” ASC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağı 27
avqust 2019-cu il tarixində saat 11:00-da keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyi:
1. Səhmdar cəmiyyətin Nizamnaməsinin yeni redaksiyada təsdiqi;
2. Səhmdar cəmiyyətinÜmumi yığıncağı və İcra orqanı haqqında

Əsasnamələrin təsdiqi;
3. Səhmdar cəmiyyətinicra orqanının (sədrinin) seçilməsi;
4. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən

sənədlə iştirakı vacibdir.

Ünvan: Cəlilabad rayonu, Günəşli kəndində
Əlaqə telefonu: (050) 476-66-06

“Cəlilabad Şərab-9” ASC-nin icra orqanı

“Sabunçu Ticarət Təchizat” ASC-nin 
səhmdarlarının nəzərinə

28 avqust  2019-cu il, saat 11:00-da,  “Sabunçu Ticarət Təchizat”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ümumi yığıncağı keçiriləcək:

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1.  “Sabunçu Ticarət Təchizat” ASC-nin Nizamnaməsinin yeni

redaksiyada təsdiq edilməsi;
2.  Ümumi yığıncaq, Direktorlar (Müşahidə) Şurası, İcra orqanı və

Təftiş komissiyası haqqında Əsasnamələrin təsdiqi.
3. Direktorlar (Müşahidə) Şurasının, İcra orqanının və Təftiş komis-

siyasının formalaşdırılması;
4. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətinin təsdiq edən

sənədlə  iştirakı vacibdir
Ünvan: Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, 

1-ci Zabrat qəsəbəsi, Frunze küçəsi, 13
Əlaqə telefonu: 055-255-35-23

Müdiriyyət

“Zaqatala Sənaye Kombinatı” ASC-nin 
səhmdarlarının nəzərinə

09 sentyabr 2019-cu il, saat 10:00 “Zaqatala Sənaye Kombinatı”
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin ümumi yığıncağı keçiriləcək:

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. Səhmdar cəmiyyətinin Nizamnaməsinin yeni redaksiyada təsdiqi;
2. İdarəetmə orqanının seçilməsi;
3. Əsas vəsaitlərin istismara yararlılıq vəziyyətinin müzakirəsi;
4. Digər məsələlər
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən

sənədlə iştirakı vacibdir.

Ünvan: Zaqatala rayonu, İkinci Tala kəndi
Əlaqə telefonu: (050)  223 54 37
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