
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin yanında pambıqçılıq mövsümünün yekunları
və 2020-ci ildə görüləcək tədbirlər ilə bağlı müşavirə
keçirilib.Dövlətimizin başçısı müşavirədə giriş nitq
söylədi.

Prezident İlham Əliyevin
giriş nitqi

-Biz bu gün pambıqçılıq sahəsində görülmüş işlərə
yekun vuracağıq. Pambıq yığımı demək olar ki, başa
çatıbdır. Bu il rekord göstərici əldə olunub, 294 min
ton pambıq yığılıb və hər hektardan məhsuldarlıq orta
hesabla 29,4 sentner təşkil edib. Bu, doğrudan da çox
böyük göstəricidir və onu göstərir ki, son illər ərzində
pambıqçılıqda inkişafla bağlı atılmış bütün addımlar
öz səmərəsini verməkdədir.Bu, bir daha onu göstərir
ki, dövlət dəstəyi olmadan pambıqçılıq inkişaf edə
bilməz.Biz demək olar ki, Azərbaycanda pambıqçılığı
dirçəltmişik, bunu çox gəlirli sahəyə çevirmişik,
pambıqçılıqla məşğul olan rayonlarda məşğulluq
problemlərini həll etmişik.Beləliklə, biz qarşımızda
duran bütün vəzifələrə nail olmuşuq, bu vəzifələri icra
etmişik.

Eyni zamanda, biz bu gün növbəti illərdə
görüləcək işlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparacağıq və
təkliflər səslənəcək ki, bundan sonra da pambıqçılıq
uğurla inkişaf etsin.Pambıqçılıq bizim üçün ənənəvi
kənd təsərrüfatı sahəsidir, ta qədim dövrlərdən
Azərbaycan ərazisində pambıqçılıqla kəndlilər
məşğul olmuşlar.Statistika isə 1913-cü ildən artıq
pambıqçılıqda baş verən inkişafı nəzərə alır.1913-cü
ildə Azərbaycanda 100 min hektarda pambıq
əkilmişdir və hektardan məhsuldarlıq cəmi 6 sentner
təşkil edirdi.Ondan sonrakı dövrlərdə pambığın
istehsalı artmışdır.Ancaq ən sürətli artım ulu öndər
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.Məhz onun fəaliyyəti
nəticəsində nəinki pambıqçılıq, kənd təsərrüfatının
bütün başqa sahələri də uğurla inkişaf etmişdir.Əgər
statistikaya nəzər salsaq görərik ki, onun dövründə
baramaçılıq, üzümçülük, pambıqçılıq, meyvəçilik,
tərəvəzçilik pik həddə çatmışdır.Beləliklə, kəndlərdə
yaşayan insanlar öz maddi durumunu yaxşılaşdırmış,
evlər tikmiş, maşınlar, məişət texnikası almışlar.Bir
sözlə, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi
1969-1982-ci illərdəki fəaliyyəti Azərbaycanı müt tə -
fiq respublikalar arasında ən geridə qalmış yerlərdən
ən qabaqcıl yerlərə ucaltmışdır.Bundan daha önəmli
mə sələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yaşayan in -
san ların rifah halı böyük dərəcədə yaxşılaşdırılmışdır.

Məlumat üçün deyə bilərəm ki, 1969-cu ildə
Heydər Əliyev birinci katib seçiləndə Azərbaycanda
200 min hektarda pambıq əkilmişdir və 300 min tona
yaxın məhsul götürülmüşdür, yəni, məhsuldarlıq orta
hesabla 15 sentner səviyyəsində idi. Ancaq 1980-ci
illərin əvvəllərində həm məhsuldarlıq artmışdır, 30
sentnerə yaxınlaşmışdır, hətta bir neçə ildə 30
sentnerdən də üstün idi və pambıq tədarükü sabit
surətdə təqribən 800 min ton səviyyəsində olmuşdur.
1981-ci ildə isə bu rəqəm 1 milyon tona qalxmışdır.

Heydər Əliyev Moskvaya gedəndən sonra bütün
sahələrdə olduğu kimi, kənd təsərrüfatı sahəsində də,
o cümlədən pambıqçılıqda vəziyyət tənəzzülə doğru
getdi, üzümçülük demək olar ki, tamamilə sıradan çı -
xa rıldı. Deyə bilərəm ki, bu da həm sovet rəhbər liyi -
nin, həm də o vaxt Azərbaycan rəhbərliyinin cinayəti
nəticəsində baş vermiş hadisə idi.Çünki üzümçülüyün
Azərbaycanda böyük ənənələri var idi.Heydər Əliye -
vin dövründə istehsal 2 milyon tona qalxmışdır.Yəni,
Azərbaycan sovet məkanında ən çox üzüm istehsal
edən respublika idi.Bizdən sonra gələn respublikalar
heç 1 milyon ton üzüm istehsal edə bilmirdi.Bizdə isə
istehsal 2 milyon ton idi.Təsəvvür etmək çətin deyil
ki, bu, nə qədər böyük xeyir gətirirdi həm respub lika -
ya, həm də kəndlilərə.Üzümçülüyə çox böyük ziyan
vurulmuşdur və o vaxt bizim üzüm bağlarımız dağı dı -
lır dı.Yəni, çox böyük xəyanətkar və cinayətkar siyasət
aparılaraq demək olar ki, Azərbaycanın kənd təsər -
rüfatı məhv edilirdi.Əfsuslar olsun ki, bunu edənlər o
vaxt Azərbaycan rəhbərliyində olan şəxslər idi.

Dediyim kimi, Heydər Əliyev 1982-ci ildə
Moskvaya gedəndən sonra pambıqçılıqda tənəzzül
dövrü başlamışdır, istehsal yavaş-yavaş azalırdı. Azər -
baycan 1991-ci ildə müstəqilliyə qovuşanda pambıq
istehsalı 500 min tona, 1993-cü ildə isə 280 min tona
düşmüşdür.Bildiyiniz kimi, müstəqillik dövrünün ilk
illəri çox ağır keçirdi, ölkə çox ağır vəziyyətdə idi. Er -
mə nistan işğalı, vətəndaş müharibəsi, AXC-Müsavat
cütlüyünün yarıtmaz, xəyanətkar fəaliyyəti nəti cə sin -
də ölkəmiz uçurum kənarına gətirilmişdir. Ölkədə
total böhran - siyasi böhran, hərbi böhran, iqtisadi
böhran hökm sürürdü, inflyasiyanın səviyyəsi 1000
faizdən çox idi, sənaye müəssisələri iflic vəziyyətdə,
kənd təsərrüfatı dağılmış vəziyyətdə idi, ölkədə
talançılıq, rüşvətxorluq, özbaşınalıq hökm sürürdü.
AXC-Müsavat cütlüyünün başında olan xəyanətkar
ünsürlər sanki düşmən kimi Azərbaycanı dağıdırdılar,
parçalayırdılar, məhv edirdilər. Sanki onlar hansısa ci -
na yətkarın əmrini icra edirdilər. Bunun nəticəsində əl -
bət tə ki, həm sənaye iflic oldu, kənd təsərrüfatı ta ma -
milə dağıdıldı və həm də ölkə idarəolunmaz vəziyyətə

düşdü. Yalnız xalqın tələbi ilə Heydər Əliyev ha ki -
miy yətə qayıdandan sonra vəziyyət sabitləşdi, Azər -
bay can inkişaf yoluna gətirildi və bu gün biz bu in ki -
şa fın təzahürlərini həyatımızın bütün sahələrində
görürük.

O vaxt ağır vəziyyətdən çıxmaq üçün iki əsas amil
həyata keçirilməli idi. Onlardan biri xarici sərmayəni
cəlb etmək idi və biz buna nail olduq. Bu il “Əsrin
kon traktı”nın 25 illiyini qeyd edərkən bir daha bu kon -
traktın əhəmiyyəti və Ulu Öndərin bu sahədə gördüyü
tarixi işlər haqqında mən öz fikirlərimi bölüşmüşdüm
və bildirmişdim ki, biz ölkəyə milyardlarla dollar həc -
mində investisiya qoyulmasına nail olduq. Digər çıxış
yolu özəlləşdirmə ilə bağlı idi. O vaxt çox ciddi iqtisa-
di islahatlar aparılmağa başlamışdır, torpaq kəndlilərə,
fermerlərə verilmişdir. Bu, əlbəttə ki, düzgün addım
idi.Ancaq o da həqiqətdir ki, sovet vaxtından qalan
tex nika demək olar sıradan çıxmışdır, aqrotexniki təd -
birlərin görülməsi üçün müasir standartlara cavab ve -
rən təcrübə yox idi, gübrə, pestisidlər ilə bağlı prob -
lem lər özünü kifayət qədər kəskin büruzə verirdi. Ya -
na caq çatışmazlığı da böyük problem idi.Ona görə
özəl qurumlar, kəndlilər və fermerlər pambığın isteh -
salını müasir səviyyədə təşkil etmək üçün böyük çə -
tin liklər çəkirdilər. Kəndliləri bunda günahlandırmaq
olmaz. Ancaq pambıqtəmizləmə zavodlarını özəlləş -
dir miş, pambıqçılığı inkişaf etdirməyə söz vermiş özəl
şirkətlərin fəaliyyəti əlbəttə ki, qənaətbəxş hesab
oluna bilməz.Daha dəqiq desəm, onların fəaliyyəti ən
pis qiymətə layiqdir.Demək olar ki, onların yarıtmaz
fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda pambıqçılıq
məhvə doğru gedirdi, pambıq yetişdirən rayonlarda
işsizlik geniş vüsət alırdı.Özəl qurumlar bu vəzifənin
öhdəsindən gələ bilmədilər, lazımi səviyyədə sərmayə
qoymadılar, pambıqtəmizləmə zavodlarını səmərəli
işlədə bilmədilər və deyə bilərəm ki, bu məsələyə
bütövlükdə çox biganə yanaşdılar.Beləliklə, pam bıq -
çı lıqda çox böyük tənəzzül yaşandı.Əslində biz bu gə -
lirli, bizim üçün ənənəvi olan əməktutumlu sahəni
demək olar ki, itirirdik. Bir rəqəmi deyə bilərəm,
2015-ci ildə cəmi 18 min hektarda pambıq əkilmişdir
və 35 min ton məhsul tədarük edilmişdir.Baxın, pam -
bı ğın tədarükü 1981-ci ildəki bir milyon tondan 35
min tona düşdü.

Bilirsiniz, biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində ya şa yı -
rıq və bazar iqtisadiyyatının bütün təzahürləri Azər -
bay canda vardır. Bir rəqəmi demək kifayətdir ki,
bizim iqtisadiyyatımızın hazırda 85 faizi özəl sektorda
for malaşır.Strateji dövlət müəssisələrindən başqa,
bütün qalan müəssisələr özəl sektorda fəaliyyət gös -
tərir. Bazar iqtisadiyyatının qanunları diktə edir ki,
bazar liberallaşsın, iqtisadiyyata dövlət müdaxiləsi
mi nimum səviyyəyə endirilsin və bu iqtisadi məsə lə -
ləri bazar münasibətləri tənzimləməlidir.

Ancaq biz həyatda görürük ki, bu mənzərə ilə heç

də hər zaman üzləşmirik.Xüsusilə müstəqilliyi yeni
qazanmış ölkələrdə dövlət müdaxiləsi zəruridir. Əgər
dövlət siyasəti olmasaydı, bu gün biz bu uğurlara nail
ola bilməzdik. Əgər dövlət energetika, nəqliyyat, in -
fra struktur, kənd təsərrüfatına dəstək, sənayenin in -
kişafı sahələrində öz ciddi addımlarını atmasaydı, öz
si yasətini ortaya qoymasaydı, bu gün hansı uğurlardan
söh bət gedə bilərdi?!İnfrastruktura özəl sektor pul qo -
ya bilərmi?Əlbəttə ki, yox. Üzümçülüyə, hansı ki,
fermer gəliri ən azı 7 il gözləməlidir, dövlət dəstəyi ol -
ma dan kimsə vəsait qoya bilərmi? Pambıqtəmizləmə
zavodlarının yenidən qurulmasına dövlət dəstəyi ol -
madan kim vəsait qoyar? Biz indi pambıq tədarükü
üçün ən müasir texnika alırıq, - Amerika istehsalı olan
“John Deere” kombaynları, - 400-dən çox kombayn
almışıq.Texnikanın alınmasına bütövlükdə 500 mil -
yon manatdan çox vəsait xərcləmişik.Hansı özəl şirkət
bu nu öz üzərinə götürə bilər?Ona görə görəndə ki, biz
pam bıqçılıq sahəsini də itiririk və bu, böyük prob -
lemlərə gətirib çıxarar, mən dərhal göstəriş verdim, bu
məsələ ilə özüm məşğul olmağa başladım.Gördüm ki,
bu sahədə bazar iqtisadiyyatı prinsipləri işləmir, çox
ciddi tədbirlər planı tutuldu və 2017-2020-ci illəri
əhatə edən Dövlət Proqramı qəbul olundu. Biz Dövlət
Proqramı əsasında pambıqçılığı dörd il ərzində demək
olar ki, dirçəltdik və ən yüksək nəticələrə çatdıq.

Beləliklə, dövlət dəstəyi nəticəsində son üç il ər -
zində 15 min 700 texnika alınmışdır. Qeyd etdiyim ki -
mi, 400-dən çox pambıqyığan kombayn almışıq, on la -
rın da böyük əksəriyyəti Amerikanın ən qabaqcıl şir -
kə ti olan “John Deere”in daha məhsuldardır və key -
fiy yətə görə ən yüksək standartlara cavab verən kom -
baynlarıdır. Bu, bizə imkan verdi ki, pambığın 87 fa -
izi ni texnika ilə yığa bilək və əl əməyi aşağı düşdü.
An caq bununla paralel olaraq, biz, əlbəttə ki, pam bıq -
çılığı əməktutumlu sahə kimi inkişaf etdirərkən, ilk
növbədə, məşğulluqla bağlı olan problemləri diqqət
mərkəzində saxlamışıq və buna nail olmuşuq.

Suvarma tədbirləri.100 min hektarda suvarma
tədbirləri görülmüşdür. Hamımız yaxşı bilirik ki, bu il
çox quraqlıq il olmuşdur və tarixdə bu dərəcədə qu -
raq lıq heç birimizin yadında deyil. Ancaq buna bax-
mayaraq, pambıq tarlalarında su təminatı təşkil
edilmişdir.Əlbəttə ki, əgər dövlət investisiyalar qoy -
ma saydı, kanallar çəkməsəydi, meliorasiya və su ida -
rə sinə vəsait ayırmasaydı, indi pambıq ya əkilməzdi,
ya da əkilib tarlalarda qalacaqdı və yanacaqdı.

Pambıqla məşğul olan fermerlərə güzəştli kreditlər
verildi.Pambıqtəmizləmə zavodlarında təmir-bərpa,
sazlama işləri aparıldı.Eyni zamanda, Ucar rayonunda
müasir texnologiya əsasında yeni pambıqtəmizləmə
zavodu inşa edilmişdir.2016-cı ildən pambığın hər
kiloqramına görə istehsalçılara dövlət tərəfindən 10
qəpik subsidiya verilməyə başlanmışdır. 2015-ci ildə
pambığın satınalma qiyməti 41 qəpik, 2016-2017-ci

illərdə 50 qəpik idisə, 2018-ci ildən bu rəqəm 65 qə pi -
yə qaldırıldı və bu da çox həvəsləndirici amildir. Pes -
ti sidlər güzəştlə verilməyə başlanmışdır.Hər hektara
güzəştlər 10 manatdan 50 manata qaldırıldı.Gübrələr
üçün güzəştlər isə 100 manatdan 150 manata qal dı rıl -
dı.Bütün bu addımlar dövlətin bu sahəyə göstərdiyi
diqqətin və önəmin təzahürüdür. Təsadüfi deyil ki,
nəticə də özünü qısa müddət ərzində büruzə verdi.

Əlbəttə ki, pambıqçılığı inkişaf etdirərkən biz so -
si al amili də həmişə diqqət mərkəzində sax la mı şıq.
Çün ki qeyd etdiyim kimi, pambıqçılıq əməktutumlu
kənd təsərrüfatı sahəsidir.Hazırda Azərbaycanda 20
ra yonda pambıq əkilir və bu rayonlarda 200 minə
yaxın insan işlərə cəlb edildi. Yəni, pambıqçılığın bir
neçə istiqaməti var və hər istiqamət üzrə minlərlə, on
minlərlə yeni iş yerləri yaradıldı. Təsəvvür edin ki, 20
rayonda 200 minə yaxın iş yerinin yaradılması nə
deməkdir. İndi bizim rayonların əhalisi orta hesabla
təqribən 100-150 min, maksimum 200 min nəfər
təşkil edir.Demək olar ki, hər rayonda orta hesabla 10
min insan ancaq pambıqçılıqla məşğul olur.Təbii ki,
bu rayonlarda işsizliklə bağlı problemlər uğurla həll
olunur. Eyni zamanda, bizim çox gözəl indikatorumuz
var. Bildiyiniz kimi, sosial müdafiəni gücləndirmək
üçün biz indi 40 minə yaxın ödənişli ictimai iş yeri
yaratmışıq, dövlət tərəfindən maliyyələşir. İş tapa bil -
mə yən vətəndaşlar bu ictimai iş yerlərində işlə təmin
olunurlar. İndi pambıq yetişdirən rayonlarda artıq bu
işlərə də tələbat azalır.Çünki insanlar gedib pambıqçı-
lıqda daha böyük pul qazanırlar və beləliklə, öz maddi
vəziyyətlərini yaxşılaşdırırlar.

Beləliklə, dörd il ərzində görülmüş kompleks təd -
birlər nəticəsində biz pambıqçılığı dirçəltdik. Bəzi rə -
qəm ləri gətirməklə mən bu sözləri təsdiq lə yə cə yəm.
Beləliklə, 2015-ci ildə, - o ildə ki, artıq mən bu sahəni
itirdiyimizi gördüm, - 18 min hektardan 35 min ton
pam bıq tədarük edilmişdir. Hər hektardan məh sul dar -
lıq 18,8 sentner idi. 2016-cı ildə artıq 51 min hektarda
pambıq əkildi və 89 min ton pambıq tədarük edildi.
Yəni, 2016-cı il bizim pambıqçılıqla ciddi məşğul
olduğumuz birinci ildir, hektardan məhsuldarlıq 17
sentnerdən bir qədər çox idi. 2017-ci ildə biz pambıq
əkini sahələrini kəskin artırdıq.Onu da bildirməliyəm
ki, sonra biz bəzi torpaqların düzgün seçilmədiyini
gördük və o torpaq sahələrini azaltdıq.Ancaq əlbəttə
ki, biz hər şeyi bəri başdan görə bilməzdik.Ona görə
biz 2017-ci ildə 136 min hektarda pambıq əkdik və
207 min ton məhsul götürdük. Hektardan məh sul dar -
lıq isə 15,2 sentnerə düşdü, çünki bəzi torpaqlar pam-
bıqçılıq üçün yararsız idi. 2018-ci ildə artıq əkin
sahələri azalmağa başlamışdır və 132 min hektarda
pambıq əkildi.Ancaq daha çox məhsul götürdük, 233
min ton. Hektardan məhsuldarlıq artdı və 17,6
sentnerə qalxdı. Bu il isə hesab edirəm ki, ən optimal
variant təsdiqlənərək, 100 min hektarda pambıq əkildi

və 294 min ton məhsul götürüldü. Hektardan məh sul -
dar lıq 29,4 sentner olmuşdur. Yəni, bu, doğrudan da
tarixi nailiyyətdir.

Məndə 1980-ci illərin statistik məlumatları da var.
Deyə bilərəm ki, ancaq tarixdə cəmi üç il Azər bay can -
da hektardan məhsuldarlıq 30 sentnerdən çox ol muş -
dur. Bu, 1979-cu ildə 30,8 sentner, 1980-ci ildə 35,4
sentner və 1981-ci ildə 35,9 sentner təşkil etmişdir.
Bü tün tarix boyu cəmi üç il ərzində hektardan məh sul -
dar lıq 30 sentnerə yaxın olmuşdur və bu il biz bunu ar -
tıq görürük. Əminəm ki, bundan sonra görüləcək
tədbirlər nəticəsində məhsuldarlıq daha da artacaq.
İndi bu barədə burada məlumat veriləcək. Çünki indi
pilot layihələr var. Pilot layihələrdə pambıq müasir
texnologiya əsasında əkilir və orada məhsuldarlıq
daha çoxdur. Əgər biz indi pilot layihələri ölkə üzrə
geniş yaysaq, əlbəttə ki, 100 min hektardan daha çox
məhsul götürəcəyik.

Pambıqçılıq çox gəlirli kənd təsərrüfatı sahəsidir.
Onu da xatırlayıram ki, mən 2015-ci ildə bu məsələ ilə
özüm şəxsən məşğul olmağa başlayanda bəzi höku -
mət üzvləri hesab edirdilər ki, pambıqçılıq, ümumiy -
yət lə, Azərbaycandan çıxarılmalıdır.Bu, gəlirsiz sahə -
dir və bunun heç bir perspektivi, gələcəyi yoxdur.
Mən, sözün düzü, təəccüb etdim, çünki necə ola bilər
ki, əsrlər boyu pambıq yetişdirilib, əsrlər boyu bizim
kənd lər bu sahədə fəal olub. Bu, ənənəvi sahədir,
böyük təcrübəmiz var, insanlar buna öyrəşiblər.Məgər
sovet dövründə bilmirdilər ki, harada pambıq əkilə
bilər, harada əkilə bilməz.Sovet dövründə hər şeyi
bilirdilər.Dövlət Plan Komitəsi var idi, hər şeyi
dəqiqliyi ilə bilirdilər harada nə əkilməlidir, harada nə
tikilməlidir.Ona görə yenə də deyirəm, bizim
baxışlarımız və çox məqsədyönlü siyasət pambıqçılığı
gəlirli sahəyə çevirdi və artıq gəlirlər zənciri də
yaradıldı. Bir də ki, pambıq ixracyönümlü məhsuldur.
Mah lıcı satmaq üçün bazar axtarmaq lazım deyil, dün -
ya birjalarında satılır.İndi hər bir ölkənin istehsalçıları
qarşısında duran əsas məsələlərdən biri də bazara
çıxışlardır.Çünki bazarlar da məhdudlaşır.Bir çox
ölkələr öz tələbatını daxili imkanlar hesabına ödə mə -
yə başlayıblar.İdxaldan asılılığı azaltmaq təkcə bizim
siyasətimiz deyil, bir çox ölkələr bu yolla gedirlər. Bi -
zim ənənəvi bazarlarımızın yerləşdiyi ölkələr əgər
gələ cəkdə öz tələbatını daxili resurslar hesabına təmin
edə cəklərsə, biz haraya mal satacağıq və nəyi sata -
cağıq. Pambıq o məhsullardandır ki, bunun üçün bazar
axtarmaq lazım deyil.Birja var və birjada satılır.Özü
də biz, - bu barədə də danışacağıq, - əgər yığımdan
son məhsula qədər bu zənciri yaratsaq, - biz bunu ya -
rat malıyıq, - onda hər bir zəncirin sonunda əlavə dəyər
formalaşacaq.Beləliklə, bu işlərə cəlb edilən əmək
qüvvəsi daha da böyüyəcək və gəlir daha da artacaq.

Biz hazırda bu işin ilkin mərhələsindəyik.Ancaq
buna baxmayaraq, deyə bilərəm ki, bu ilin doqquz
ayında pambıqçılıq fermerlərə və şirkətlərə, ümu miy -
yət lə, Azərbaycana 111 milyon dollar gəlir gətiribdir.
Yəni, 111 milyon dollar dəyərində məhsul, o cüm lə -
dən 87 milyon dollarlıq mahlıc, 22,5 milyon dollarlıq
pambıq ipliyi və 2 milyon dollarlıq pambıq yağı ixrac
edilib. Eyni zamanda, pambıqçılıq sənayesinin tul lan -
tı larından heyvan yemi kimi də istifadə olunur.Bu
rəqəmlər onu göstərir ki, biz hazırda mahlıc ixrac edi -
rik. Ancaq əsas vəzifə nəinki pambıq ipliyi, - bu, birin -
ci hədəfdir, - əsas məsələ son məhsul ixrac etməkdir.
Bunun üçün də bizim aidiyyəti qurumlar, hökumət,
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi
pambıqçılığın sənaye sahəsinə təkan verə biləcək
müəssisələri yaratmaq üçün gərək fəal işləsinlər,
investorları cəlb etsinlər və güzəştli kreditlər versinlər.

Qeyd etdiyim kimi, bu il məhsuldarlıq çox yüksək
olubdur - rekord həddə. Ancaq bunu bütün rayonlara aid
etmək mümkün deyil.Ona görə indi gətirəcəyim
rəqəmlər hər bir rayon rəhbərliyi üçün siqnal olma lı dır.
Çünki bu gün bu müşavirədə Prezident Admi nis tra -
siyasının, mərkəzi icra orqanlarının nümayəndələri,
iyirmi rayonun icra başçıları və şirkətlərin nüma yən də -
ləri iştirak edirlər. Beləliklə, bu il yeddi rayonda məh -
suldarlıq 30 sentnerdən yuxarı olubdur. Bunlar ardı -
cıllıqla aşağıdakı rayonlardır: Tərtər - 34,8 sentner, Bər -
də - 33,7 sentner, Salyan - 33,2 sentner, Neftçala - 31,6
sentner, Ağcabədi - 30,7 sentner, Saatlı - 30,4 sentner və
Beyləqan - 30,3 sentner. Bu, onu göstərir ki, həm
fermerlər, həm şirkətlər, həm də rayon rəhbərliyi bu
işlərə çox məsuliyyətlə yanaşıblar və belə gözəl nəticələr
əldə edilibdir. Üç rayonda məhsuldarlıq 30 sentnerə
yaxındır - Biləsuvar rayonu – 29,5 sentner, Sabirabad
rayonu – 29,2 sentner və Ağdam rayonu- 28,2 sentner.
Yeddi rayonda məh sul darlıq 20 sentnerdən çoxdur və bu
rayonlar nəticə çı xar malıdır.Üç rayonda isə
məhsuldarlıq 20 sentnerdən azdır. Bax, bu rayonlarda
çox ciddi təhlil aparılmalıdır, nə üçün, bunun səbəbi
nədir?Bunun səbəbi olmalıdır. Ucar – 19,3 sentner,
Hacıqabul – 14,4 sentner, Ağsu – 9,9 sentner. Hacıqabul
və Ağsu rayonlarının icra baş çı ları dəyişdirildi, yeni icra
başçıları təyin edildi.Onlar bu işləri geniş təhlil
etməlidirlər və sonra məlumat ver məlidirlər ki,
məhsuldarlıq nə üçün çox aşağı sə viy yədədir.

“Стратежи хяттимиз - сярбяст
игтисадиййат, юзялляшдирмя вя
сосиал инкишаф йолудур”
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının 
keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları 2020-ci il 
yanvar ayının 23-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

Prezidenti İlham Əliyevin yanında pambıqçılıq mövsümünün yekunları
və 2020-ci ildə görüləcək tədbirlər ilə bağlı müşavirə keçirilib
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Prezidenti İlham Əliyevin yanında pambıqçılıq mövsümünün yekunları
və 2020-ci ildə görüləcək tədbirlər ilə bağlı müşavirə keçirilib

Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ölkəmizdə rəsmi səfərdə olub

Əvvəli birinci səhifədə

Dövlətimizin başçısı müşavirəyə yekun vurdu.
Prezident İlham Əliyevin yekun

çıxışı
-Beləliklə, bir daha demək istəyirəm ki, bu ilin

nəticələri məni çox sevindirir. Əsas məsələ ondadır ki,
biz pambıqçılıqda da düzgün müəyyən edilmiş hə dəf -
lə rin həyatda reallığa çevrildiyini görürük.Pambıqçılıq
yenə də gəlirli, əməktutumlu sahəyə çevrilib və ölkə
iq tisadiyyatına, o cümlədən makroiqtisadi vəziyyətin
sa bit qalmasına, manatın məzənnəsinin möh kəm lən -
mə sinə və sabit qalmasına müsbət təsir göstərir.

Çünki sirr deyil ki, bizim əsas valyuta gətirən sa -
hə miz neft-qaz sektorudur.Əlbəttə ki, bu sektorun in -
ki şafı daim diqqət mərkəzindədir və böyük uğurlar əl -
də edilib.Ancaq əsas vəzifəmiz qeyri-neft sənayesi və
kənd təsərrüfatı hesabına iqtisadiyyatı şa xə lən dir mək -
dir. Bu il həm qeyri-neft sənayesi, həm də kənd tə sər -
rü fatı əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Qeyri-neft sənayesi
14, kənd təsərrüfatı isə 7 faizdən çox artıbdır.Əminəm
ki, bu meyillər bundan sonra da davam etdiriləcək və

beləliklə, biz kənd təsərrüfatını ən müasir standartlara
uyğun şəkildə inkişaf etdirəcəyik.

Bir daha demək istəyirəm ki, biz gərək pam bıq çı -
lıq la bağlı məsələlər arasında mütərəqqi tex no lo gi ya -
la ra daha böyük meydan verək. Çünki pilot layihələr
ic ra edildi və məhsuldarlıq da çox yüksəkdir – təq ri -
bən 60 sentner. Ona görə hesab edirəm ki, gələn il biz
bu pilot layihələrin sahəsini artırmalıyıq və Kənd Tə -
sər rü fatı Nazirliyi bu məsələ ilə bağlı öz təkliflərini
ver məlidir.

Eyni zamanda, bu gün bir məsələ o qədər də diq -
qət də olmadı, amma bu da çox vacib məsələdir, bu, to -
xum istehsalı məsələsidir.Biz lifsiz pambıq toxumu is -
teh salı zavodu işə salmalıyıq. İndi belə layihə var və
he sab edirəm ki, işlərə gələn il start verilməlidir. Hər
hal da zavodun tikintisi bir il, bəlkə də il yarım çəkər
ki, biz özümüzü bu keyfiyyətli toxumlarla təmin edək.

Tədarükçü şirkətlər bu il fermerlərə ödənilən və sa -
iti çox operativ qaydada çatdırıblar. Əminəm ki, gələn
il də belə olacaq. Yəni, indi hər gün, bəziləri bir neçə
gün dən bir öz əməkhaqqını alır.Hesablaşmalar dəqiq
və ləngitmədən aparılmalıdır.

Pambıq istehsalı sahəsinə daha çox güzəştli kre dit -
lər ayrılmalıdır.İqtisadiyyat Nazirliyinə göstəriş verilir
ki, bu məsələlər təhlil edilsin. Gələn il təqribən 200
mil yon manata yaxın güzəştli kreditlər nəzərdə tutulur
və pambıqçılıq sahəsinə kifayət qədər vəsait ayrılma-
lıdır.

Bizim pambıq emalı zavodlarının fəaliyyəti bir
daha nəzərdən keçirilməlidir.Çünki bu zavodların bö -
yük hissəsi sovet vaxtında tikilib.Orada həm sə mə rə li -
lik aşağıdır, həm də keyfiyyət o qədər də lazımi sə viy -
yə də deyil.Ona görə zavodların istehsal gücü də qiq lik -
lə hesablanmalıdır.Çünki indi bəyan edilən istehsal
güc ləri reallığı əks etdirmir.Pambıqtəmizləmə zavod-
larının istehsal gücü pambığın artan həcmi ilə uz -
laşmalıdır. Çünki əminəm ki, biz məhsuldarlığı, ar tı ra -
cağıq və indi rəqəm demək istəmirəm, amma hər hal -
da gələn il 30 sentnerdən çox pambıq tədarükü göz -
lənilir. Belə olan halda 300 min tondan çox pam bıq
yığılacaq və bizim pambıqtəmizləmə zavodları bu
həc mi götürə biləcək, yoxsa yox?Bu, bi rin ci si. İkin ci -
si, zavodlarda modernləşdirmə aparılmalıdır.Əgər la -
zım olarsa, dövlət maliyyə dəstəyi də göstərə bilər. Bu

il Ucarda yeni pambıqtəmizləmə zavodu istifadəyə
ve rilib. Mənə verilən məlumata görə, yüksək stan dart -
la ra cavab verir.Özü də bu, özəl sektor tərəfindən inşa
edi libdir.Bu, çox müsbət haldır.Hesab edirəm ki, özəl
qu rumlar bu sahəyə diqqət yetirməlidirlər.Bütövlükdə
araş dırılmalıdır ki, prinsipcə, bizə yeni pam bıq tə miz -
lə mə zavodlarının tikintisi lazımdır, yoxsa yox?Əgər
la zımdırsa, hansı həcmdə ki, dövlət tərəfindən veri lə -
cək dəstək də bəri başdan hesablansın.Yeni iplik fab -
rik ləri yaradılmalıdır.Çünki hələ ki, yığılan pambığın
40 faizi emal olunur.Bu, pis göstərici deyil.Ancaq ça -
lış malıyıq ki, mahlıc 100 faiz emal olunsun. Çünki bu,
əlavə dəyər zənciri, iş yerləri yaradır. Sənaye istehsalı
da artacaq. Ona görə yenə də özəl sektora müraciət
edi rəm ki, bu məsələyə diqqət yetirsin.Kifayət qədər
pam bığımız var. Ona görə iplik fabriklərinin tikintisi
çox gəlirli sahəyə çevriləcək.Lazım olarsa, dövlət öz
tə rəfindən güzəştli kreditlərlə bu layihələri dəstəkləyə
bilər. Ancaq iplik fabriklərinin tikintisi də bizim son
hə dəfimiz deyil.Son hədəf hazır məhsul istehsal et -
mək dir. Bu məqsədlə yeni toxuculuq, trikotaj fab rik lə -
ri tikilməlidir, yem, yağ fabrikləri yaradılmalıdır. Bü -

tün bunlar bizim iqtisadiyyatımızı gücləndirəcək və
əla və minlərlə iş yeri yaradacaqdır.

Biz daxili tələbatı daxili resurslar hesabına təmin
etməliyik.Biz indi pambığı tədarük edirik, onun böyük
hissəsi - 60 faizi mahlıc, 40 faizi iplik kimi ixrac olu -
nur. Sonra bu iplikdən istehsal edilən hazır məhsullar
bizə idxal olunur və buna milyonlarla, on milyonlarla
pul gedir.Ona görə bu sahədə daxili istehsal inkişaf et -
mə li dir və zəncir tipli bir tədarük-istehsal kompleksi
yara dılmalıdır.Dövlət-özəl tərəfdaşlığı burada əsas rol
oy nayacaqdır.

Bütövlükdə bu işlərin mütəşəkkil şəkildə həyata
keçirilməsi üçün Prezident Administrasiyası, Nazirlər
Ka bineti, İqtisadiyyat Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Na -
zir liyi, yerli icra orqanları və tədarükçü şirkətlər və di -
gər şirkətlər, - hansılar ki, bu gün burada iştirak etmir,
- birlikdə fəaliyyət planı tərtib etməlidirlər. 2020-ci il
üçün çox geniş və müfəssəl yol xəritəsi tərtib edilib
icra olunmalıdır. Belə olan halda pambıqçılıq Azər -
bay canda daha sürətlə inkişaf edəcək, həm bu sahədə
məş ğul olan insanlara, həm də ki, dövlətə xeyir gə ti rə -
cək dir. Sağ olun.

Azərbaycan Respublikasında rəsmi səfərdə olan
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin rəsmi qar -
şı lan ma mərasimi olub.Hər iki ölkənin dövlət bayraq-
larının dalğalandığı meydanda Prezident Vladimir
Ze lenskinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzül müş -
dü. Azərbaycan Respublikasını Prezidenti İlham Əli -
yev Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskini qar şıla -
dı.

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi Ukrayna Prezi den ti -
nə raport verdi.

Vladimir Zelenski Azərbaycan əsgərlərini salam -
la dı.

Prezidentlər fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından
keç dilər.

Ukraynanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səs -
ləndi.

Azərbaycanın dövlət və hökumət nümayəndələri
Pre zident Vladimir Zelenskiyə, Ukrayna nümayəndə
he yətinin üzvləri Prezident İlham Əliyevə təqdim
olun du.

Fəxri qarovul dəstəsi hərbi marşın sədaları altında
Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinin qarşısından
keçdi.

Prezidentlər rəsmi foto çəkdirdilər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham

Əli yevin və Ukraynanın Prezidenti Vladimir Zelen -
ski nin təkbətək görüşü olub.

Prezident Vladimir Zelenskini salamlayan Pre zi -
dent İlham Əliyev dedi:

-Hörmətli cənab Prezident, mən Sizi səmi miy yət -
lə salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz.

Əminəm ki, səfəriniz uğurlu olacaq və Ukrayna-
Azər baycan əlaqələrinin inkişafına təkan verəcəkdir.
Für sətdən istifadə edərək, prezident seçkilərində qa -
zan dı ğınız inamlı qələbə münasibətilə Sizi təbrik edi -
rəm. Şadam ki, qələbədən bir neçə ay sonra Siz Azər -
bay cana rəsmi səfərə gəlmisiniz.Bu, onu göstərir ki,
Siz Ukrayna-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına bö -
yük diqqət göstərirsiniz.Biz də bu münasibətlərə bö -
yük diqqət göstəririk.

İkitərəfli gündəlik kifayət qədər genişdir.Bu gün
həm siyasi əlaqələr, iqtisadi sahədə əməkdaşlıq, hu -
ma ni tar və digər sahələrdə əlaqələr müzakirə olu na -
caq. Əminəm ki, keçiriləcək danışıqlar və imza la na -
caq sənədlər bizim əlaqələrimizi daha da möh kəm -
lən di rəcək.

Bir daha xoş gəlmisiniz.
X X X

Ukrayna Prezidenti Vladimir ZELENSKİ dedi:
-Cənab Prezident, xoş sözlərinizə görə təşəkkür

edirəm. Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət edilməyimə
görə də Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Səmi -
mi demək istəyirəm ki, mən bundan əvvəl də Azər -
bay canda səfərdə olmuşam.Azərbaycana hər səfə rim -
dən sonra mən Ukraynaya yeni hisslərlə, yeni emo -
siyalarla və yeni dostlarla qayıdıram.Azərbaycan çox
qonaq pərvər torpaqdır.Fürsətdən istifadə edərək, Sizi
də Ukraynaya rəsmi səfərə dəvət edirəm.Əmin edi -
rəm ki, biz də olduqca qonaqpərvər bir ölkəyik.

Ölkələrimiz arasında hazırda da olduqca möhkəm
mü nasibətlər var. Əminəm ki, bu səfərin nəticəsi ola -
raq biz onu yeni mərhələyə qaldıra biləcəyik. Azər -
bay cana minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik ki,
Ukraynanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü tanı -
yır və dəstəkləyir. Xahiş edirəm biləsiniz ki, biz də,
eyni zamanda, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və
suverenliyini dəstəkləyirik.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əli yevin və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin
nü mayəndə heyətlərinin iştirakı ilə geniş tərkibdə gö -
rü şü keçirilib.Görüşdə çıxış edən Prezident İlham
Əli yev dedi:

-Hörmətli cənab Prezident, hörmətli qonaqlar.
Mən sizi bir daha səmimiyyətlə salam la yıram.

Azər baycana xoş gəlmisiniz.
Biz Sizin səfərinizə çox böyük əhəmiyyət veririk.

Əminəm ki, səfəriniz iki ölkə arasındakı əlaqələrə
çox güclü təkan verəcək.Biz artıq təkbətək görüşdə
bir çox məsələləri müzakirə etdik və bir daha gördük
ki, ikitərəfli gündəlik kifayət qədər genişdir.İndi geniş
tərkibdə danışıqlarda biz məsələləri ətraflı müzakirə
edəcəyik.Əminəm ki, səfərin çox gözəl nəticələri
olacaqdır.Bir çox önəmli məsələlər müzakirə olundu,
o cümlədən ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə bağlı
məsələlər. Ənənəvi olaraq energetika, nəqliyyat sa hə -
lə rində əməkdaşlıq uğurla davam etdirilir. Tək bətək
görüşdə biz bu əlaqələrin gələcək inkişafı ilə bağlı
geniş fikir mübadiləsi apardıq.Bir önəmli sahə də
kənd təsərrüfatıdır.Biz əvvəlki illərdə Ukraynadan bir
çox kənd təsərrüfatı texnikası almışıq.Əlbəttə ki, qar -
şı lıq lı sərmayə qoyuluşu ilə bağlı məsələlər böyük

ma raq doğurur.Əminəm ki, bu gün keçiriləcək Uk -
ray na-Azərbaycan biznes forumu biznes dairələri
arasındakı əlaqələrə də müsbət təsir göstərəcəkdir.Bir
daha xoş gəlmisiniz.

X X X
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident, hörmətli nümayəndə

heyəti.
Bir daha hamınıza təşəkkürümü bildirirəm.Bu

gün Azərbaycanda ilk rəsmi səfərdə olmağım çox bö -
yük məmnunluq doğurur. Xüsusilə ona görə ki, Azər -
baycan bizim üçün çox qonaqpərvər və dost ölkədir.

Cənab Prezident, biz müzakirələrdə müna si bət lə -
ri mizin yaxşı səviyyədə olduğunu qeyd etdik. Ancaq
düşünürəm ki, Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərini
növbəti daha yüksək mərhələyə qaldırmağa böyük
im kanlar var. Cənab Prezidentlə razılığa gəldik ki, ya -
xın zamanda Azərbaycandan bir işçi heyət Uk ray na -
ya səfər edəcək və orada bizim bütün şirkət və mü əs -
si sə lərdə olub, imkanları yerində araşdıracaq. Ener ge -
ti ka, kənd təsərrüfatı, turizm, infrastrukturun inkişafı
sahələri bizim üçün böyük maraq kəsb edir.

Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
Geniş tərkibdə görüş başa çatdıqdan sonra Azər -

bay can Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin iştirakı ilə
Azərbaycan-Ukrayna sənədlərinin imzalanması mə -
ra si mi olub.

Gəncə şəhəri və Odessa şəhəri arasında Niyyət
Pro to kolunu, Quba şəhəri ilə Truskavets şəhəri ara -
sın da ticarət-iqtisadi, elmi-texniki və mədəni əmək -
daş lıq haqqında Müqaviləni Azərbaycanın Ukray na -
da kı səfiri Azər Xudiyev və Ukraynanın Azər bay can -
da kı səfiri Vladislav Kanevski imzaladılar.

Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat Nazir li -
yi ilə Ukraynanın Dövlət Tənzimləmə Xidməti ara -
sın da biznesin aparılması şəraitinin tənzimlənməsi
sahə sində əməkdaşlıq haqqında Sazişi, Azərbaycan
Res publikasının Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti ilə
Ukray nanın Dövlət Xüsusi Rabitə və Məlumatın
Müha fizəsi Xidməti Administrasiyası arasında Bakı-
Kiyev dövlətlərarası hökumət rabitə xəttinin təşkil
edil məsi haqqında Sazişi Azərbaycanın Xarici İşlər
na ziri Elmar Məmmədyarov və Ukraynanın Xarici
İş lər naziri Vadim Pristayko imzaladılar.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əli yev və Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski mət -
bu ata bəyanatlarla çıxış ediblər.

Əvvəlcə Prezident İlham Əliyev bəyanatla çıxış
etdi.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin

bə yanatı
- Hörmətli cənab Prezident.
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar.
İlk növbədə, cənab Prezident, Sizi bir daha Azər -

bay canda səmimiyyətlə salamlayıram, Azərbaycana
xoş gəlmisiniz.Biz Sizin səfərinizə çox böyük önəm
veri rik və şadam ki, səfər çox uğurlu keçir.Bu gün
apa rılan danışıqlar bir daha onu göstərir ki, gələcək
əmək daşlıq üçün çox gözəl imkanlar və perspektivlər
vardır.

Mən çox şadam ki, Prezident vəzifəsinə seçil mə -
yi niz dən bir neçə ay sonra Siz Azərbaycana rəsmi sə -
fə rə gəlmisiniz. Bu, Sizin bizim ölkəmizə olan diq qə -
ti ni zin təzahürüdür. Biz də Ukrayna-Azərbaycan əla -
qə lə rinin inkişafına çox böyük diqqət veririk.Bu gün
həm təkbətək formatda, eyni zamanda, nümayəndə
he yət lərinin iştirakı ilə danışıqlarda Ukrayna-Azər -
bay can ikitərəfli əlaqələrinin müxtəlif aspektləri ge -
niş müzakirə olundu və çox səmərəli fikir mübadiləsi
apa rıldı.

Bizim siyasi əlaqələrimiz yüksək səviyyədədir.
Pre zidentin Azərbaycana rəsmi səfəri bunu təs diq lə -
yir. Bu gün biz ticarət dövriyyəsinin artırılması isti qa -
mə tində atılacaq addımlar haqqında danışdıq. Düz -
dür, bu il ticarət dövriyyəmiz təqribən 20 faiz art mış -
dır. Ancaq mütləq rəqəmlər bizi qane edə bilməz və
bu gün gələcək əməkdaşlıqla bağlı konkret məsələlər
mü zakirə olundu.

Bu gün bir qədər sonra keçiriləcək Ukrayna-
Azər baycan biznes forumu da, əminəm ki, iqtisadi
sahə də, biznes dairələrinin birgə fəaliyyəti sahəsində
çox önəmli addım olacaqdır.Bu biznes foruma həm
Uk ray nanın, həm də Azərbaycanın biznes da irə lə rin -
dən çox böyük maraq var. Əminəm ki, konkret mə sə -
lə lər müzakirə ediləcək.

Təbii ki, Ukrayna-Azərbaycan ikitərəfli Höku -
mət lər arası Komissiyasının fəaliyyətindən çox şey
asılıdır. Əfsuslar ki, son bir neçə il ərzində komissiya
demək olar fəaliyyət göstərmirdi. Ancaq biz indi bir -
gə qərarla komissiyanın fəaliyyətinə yeni təkan veri -
rik. Razılaşdırdıq ki, gələn ay artıq komissiya yı ğı şa -
caq və prezidentlər tərəfindən verilən tapşırıqlar geniş
mü zakirə ediləcəkdir.

Ticarət dövriyyəsinin artırılması ilə yanaşı, birgə
sər mayə qoyuluşu layihələri böyük maraq doğu rur.
Biz bu barədə də geniş fikir mübadiləsi apardıq. Həm
Uk raynanın Azərbaycana, həm də Azərbaycanın Uk -
raynaya sərmayə qoyuluşu ilə bağlı konkret təkliflər
var dır. Hesab edirəm ki, bu təkliflər həyatda öz əksini
tapa bilər.Bir çox sahələrdə birgə sərmayə layihələri
bi zim əməkdaşlığımızı daha da möh kə m lən di rə cək -

dir.
Energetika sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edildi.

SOCAR artıq uzun illərdir ki, Ukraynada fəaliyyət
gös tərir, altmışdan çox yanacaqdoldurma məntəqəsi,
dörd neft bazası vardır.Bu gün biz bir daha bu mə sə -
lə ni müzakirə edərkən razılığa gəldik ki, SOCAR
Ukraynadakı fəaliyyətini genişləndirəcək və konkret
ad dımlar atılacaqdır.

Əvvəlki illərdə kənd təsərrüfatı sahəsində əmək -
daş lıq aparılırdı.Biz Ukraynadan 400-dən çox kənd
tə sər rüfatı texnikasını almışıq və bu əməkdaşlığı da -
vam etdirmək istəyirik.

Digər önəmli məsələ, - bu gün bu məsələyə ki fa -
yət qədər böyük vaxt ayrıldı, - turizmin inkişafıdır.
Həm Azərbaycanın, həm Ukraynanın çox böyük və
zən gin turizm imkanları vardır. Bu sahədə də birgə
əmək daşlıq, təcrübə mübadiləsi, birgə layihələr mü -
za kirə edildi, geniş fikir mübadiləsi aparıldı və kon -
kret tapşırıqlar verildi.

Həm Ukraynada, həm Azərbaycanda nəqliyyat
sa həsində müasir logistika və infrastruktur möv cud -
dur. Xəzər dənizi, Qara dəniz nəqliyyat dəhlizləri bi -
zim ölkəmizin iştirakı ilə fəaliyyət göstərir.Mən
Prezidentə məlumat verdim ki, son illərdə Azər -
baycanda bu sahəyə çox böyük investisiyalar qo yu -
lub.Artıq Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat
dəhlizləri Azərbaycan ərazisindən keçməklə geniş
beynəlxalq əməkdaşlığa da təkan verir, əməkdaşlıq
üçün yeni imkanlar açır.Ona görə bu sahədə birgə
səylərlə reallaşdırılan Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi,
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, “Vikinq” layihəsi –
bütün bu layihələr bizim ölkələrimizi və geniş
mənada regional əməkdaşlığı daha da möh kəm lən di -
rəcək, ölkələrimizə fayda verəcəkdir.

Təbii ki, humanitar sahədə əməkdaşlığa da yer
ay rıldı. Azərbaycanda Ukrayna mədəniyyətinə çox
bö yük hörmət var, Ukrayna dili tədris edilir.Bakı
Slav yan Universitetində Ukrayna Mərkəzi vardır.
Eyni zamanda, Ukraynanın ali məktəblərində Azər -
baycan tarixinə, ədəbiyyatına kifayət qədər böyük yer
ayrılır. Təbii ki, humanitar sahədə əməkdaşlıq ümumi
əməkdaşlığa da müsbət təsir göstərir.

Əlbəttə ki, biz mətbuata verilən bu açıqlamada
müzakirə edilmiş bütün məsələləri sadalaya bilmərik.
Çünki çox vaxt aparacaq.Ancaq deyə bilərəm ki, da -
vam etməsinə baxmayaraq, bu səfər bütövlükdə çox
uğur lu səfər kimi qiymətləndirilə bilər.Əminəm ki, bu
səfər Ukrayna-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında
ye ni səhifənin açılmasına gətirib çıxaracaq.Biz kon -
kret məsələləri müzakirə edib, konkret tapşırıqlar ver -
dik. Ümid edirəm ki, bu tapşırıqlar aidiyyəti qurumlar

tərəfindən uğurla icra ediləcəkdir.
Cənab Prezident, Azərbaycana xoş gəlmisiniz.

Sizə və Ukrayna xalqına bir daha yeni uğurlar arzula-
yıram. Sağ olun.

XXX
Sonra Prezident Vladimir Zelenski bəyanatla

çıxış etdi.
Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskinin
bəyanatı
-Hörmətli cənab Prezident, hörmətli media

mənsubları.
Cənab Prezident, əvvəlcə Sizə bu dəvətə görə

təşəkkürümü bildirirəm, gözəl ölkənizə səfər edirik.
Sizin bu qonaqpərvərliyinizə görə minnətdaram.

Bizim münasibətlərimiz zamanın sınağından
keçib. Biz çətin vaxtlarda bir-birimizə hər zaman da -
yaq olmuşuq. Azərbaycan Ukrayna üçün həmişə eti -
bar lı dost və mühüm strateji tərəfdaş olmuşdur və bu
gün də bu, belədir.

Cənab Prezident, artıq qeyd etdiyiniz kimi, biz
mü zakirələrimizi bitirmişik, həm təkbətək, həm də
geniş tərkibdə görüşlərdə söhbətimiz çox səmimi şə -
ra it də keçmişdir. Biz cənab Prezidentlə tərəf daş lı ğı -
mı zın sözdə deyil, əməldə gücləndirilməsini mü za ki -
rə etdik.Xüsusilə də burada iqtisadi sahəyə diqqət ye -
ti ril mişdir.Əminəm ki, hər iki ölkədə Ticarət evlərinin
açıl ması da buna təkan verəcəkdir.Məlumdur ki,
2018-ci ildən Ukraynada Azərbaycan Ticarət Evi fə -
aliy yət göstərir, bu gün isə mən Azərbaycanda Uk ray -
na Ticarət Evinin açılışında iştirak edəcəyəm.Bu mü -
na si bətlə hər birimizi təbrik edirəm.

Bununla yanaşı, bu gün Bakıda Azərbaycan-
Ukrayna biznes forumu təşkil ediləcəkdir.Əminəm
ki, ölkələrimizin işgüzar dairələri qarşılıqlı maraq
doğuran müxtəlif məsələləri müzakirə edəcək və kon -
kret nəticələr əldə edəcəklər.

Əminəm ki, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşu hər iki
öl kənin mənafelərinə xidmət edir, burada müxtəlif
bir gə layihələrdən söhbət gedə bilər. Məsələn, Azər -
baycanın mobil operatoru olan “Bakcell” tərəfindən
“Vodafone Ukrayna”nın səhmlərinin alınması yaxşı
bir nümunədir. Bu, bizim bu sahədə olan xidmətlərin
yük səldilməsinə kömək edəcəkdir.Bununla yanaşı,
mən Azərbaycan şirkətlərini də Ukraynada özəl ləş -
dir mədə fəal iştiraka dəvət edirəm.Artıq 10 ildir ki,
SOCAR Ukraynada uğurla fəaliyyət göstərir.Biz də
əli mizdən gələni edəcəyik ki, neft-qaz məhsullarının
hasilatı və daşınmasına da hər cür dəstək göstərək.

Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi də bizim ölkəmiz
tərə findən xüsusi izlənilir.Bu layihənin geniş lən di ri -
lə rək Avropa istehlakçılarına çatdırılmasına öz töh fə -
mi zi müzakirə etdik. Xüsusilə də hesab edirəm ki, bi -
zim - həm Ukraynanın, həm Azərbaycanın misilsiz
nəq liy yat potensialı var. Biz belə qərara gəldik ki,
nəq liyyat və aviasiya daşımaları sahələrində də tə -
mas la rımızı, əməkdaşlığımızı gücləndirək. Növbəti il
yan varın sonunadək biz Kiyev şəhərində ikitərəfli
Hö kumətlərarası Komissiyanın iclasını təşkil edə -
cəyik.

Aerokosmik sahədə əməkdaşlığa xüsusi diqqət
ye tirilmişdir. Müxtəlif sahələrdə, təyyarə istehsalı sa -
həsində, o cümlədən humanitar sahədə də məsələləri
mü zakirə etdik.Azərbaycanda Ukrayna kinosu gün lə -
ri təşkil ediləcəkdir.Sizin də şahidi olduğunuz kimi,
bu rada bir neçə sənəd - həm biznesin inkişafı, həm
məx fi məlumatların qorunması və Ukraynanın müx -
tə lif bölgələrinin Azərbaycanın bölgələri ilə əmək -
daş lı ğının təşviqi ilə bağlı sənədlər imzalandı.

Təbii ki, bizim bugünkü söhbətimizin əsas his sə -
si ni milli və regional təhlükəsizlik məsələləri təşkil
edirdi. Biz burada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Uk -
ray nanın şərqində baş verən münaqişəni müzakirə
etdik. Biz bir-birimizi ölkələrimizin ərazi bütöv lü yü -
nün və suverenliyinin bərpa edilməsi məsələsində də
dəs təkləyirik.Burada söhbət beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədlər çərçivəsində bərpadan gedir.Bu
baxımdan bu prinsip həm ikitərəfli təmaslarda, həm
də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də bizim
əməkdaşlığı özündə ehtiva edir.Bu, bizim ölkə lər i mi -
zin arasında olan münasibətlərin səviyyəsinin gös tə ri -
cisidir.Biz həm regional, həm də qlobal səviyyədə
birgə mövqedən çıxış edirik. Azərbaycana 2020-ci
ildə GUAM-a uğurlu sədrlik arzu edirəm.

Cənab Prezident, Siz qeyd etdiyiniz kimi, bu,
mənim ölkənizə ilk rəsmi səfərimdir. Bu səfər yeni
başlayıb, amma artıq məndə belə bir əminlik var ki,
bu, bizim əməkdaşlığımızın yeni səviyyəsinin
göstəricisi olacaqdır.Əminəm ki, bu, bizim gələcək
potensialımızın inkişafına xidmət edəcəkdir.Təşəkkür
edirəm.

Ardı üçüncü səhifədə
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Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ölkəmizdə rəsmi səfərdə olub

21 yanvar 2020-ci il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

Əvvəli ikinci səhifədə

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-pre zi -
denti Mehriban Əliyeva ölkəmizdə səfərdə olan Uk -
ray na nın birinci xanımı Yelena Zelenskaya ilə gö rü -
şüb.

Çay süfrəsi arxasında keçirilən görüşdə Azər bay -
ca nın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Uk -
ray na Prezidentinin xanımı Yelena Zelenskayanı Ba -
kı da görməkdən şad olduğunu bildirdi. Mehriban Əli -
ye va qeyd etdi ki, bu səfər ölkəmizlə daha yaxından
ta nış olmaq üçün gözəl imkandır.

Yelena Zelenskaya Bakıda olmaqdan və Azər bay -
ca nın Birinci vitse-prezidenti ilə görüşməkdən məm -
nun lu ğunu ifadə etdi.

Görüşdə Azərbaycan ilə Ukrayna arasında müx tə -
lif sahələrdə əlaqələrin inkişafı ətrafında fikir mü ba -
di lə si aparıldı.

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-pre zi -
den ti Mehriban Əliyeva və Ukrayna Prezidentinin xa -
nı mı Yelena Zelenskaya Heydər Əliyev Mərkəzində
olub lar.

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və Uk -
ray nanın birinci xanımı Yelena Zelenskaya Heydər
Əli yev Mərkəzində fəaliyyət göstərən sərgilərə bax -
dı lar.

Yelena Zelenskaya Heydər Əliyev Mərkəzinin
xa ti rə kitabına ürək sözlərini yazdı.Qonağa Azər bay -
can haqqında kitab hədiyyə edildi.Ukrayna Pre zi den -
ti nin xanımı Mərkəzlə tanışlıqdan məmnun qaldığını
bil dirdi.

Bakıda Azərbaycan-Ukrayna biznes forumu ke çi -
ri lib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əli yev və ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan Ukrayna Pre -
zi denti Vladimir Zelenski biznes forumda iştirak
edib lər.

Dövlət başçıları biznes forumda çıxış etdilər.

Prezident İlham Əliyevin
çıxışı

- Hörmətli cənab Prezident.
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar.
Bu gün Azərbaycan-Ukrayna biznes forumunda

Ukraynadan 90-dan çox şirkət, Azərbaycandan isə
100-dən artıq şirkət təmsil olunur.Bu rəqəmlər özlü -
yün də bir göstəricidir.Onu göstərir ki, belə biznes fo -
ru mun keçirilməsinə böyük maraq var. Sözün düzü,
çox dan dır ki, Ukrayna-Azərbaycan biznes forumları
keçi ril mirdi.Onu da bildirməliyəm ki, çoxdandır
höku mətlərarası komissiya fəaliyyət göstərmirdi.Bu
gün Prezident Zelenskinin səfəri zamanı bütün bu
mə sələlər geniş müzakirə olundu.Müzakirə edilən
mə sələlərin arasında iqtisadi-ticari məsələlər xüsusi
yer tutmuşdur.

Mən hesab edirəm ki, Prezidentin səfəri bü töv lük -
də çox uğurludur.Biz bu gün çox geniş fikir mü ba di -
lə si aparmışıq, bir neçə önəmli sənəd imzalanıb.Əsas
odur ki, bizim aramızda yaranan qarşılıqlı etimad,
əmi nəm ki, Ukrayna-Azərbaycan əlaqələrinin inki şa -
fı üçün önəmli rol oynayacaq.

O ki qaldı, iqtisadi əlaqələrə, burada istifadə
olunma mış çox böyük potensial var. Bu gün biz bu
barədə fikir mübadiləsi apardıq, gördük ki, bu il tica -
rət dövriyyəsinin artmasına baxmayaraq, mütləq rə -
qəm lər bizi qane edə bilməz. Xüsusilə Azərbaycanın
Uk raynaya ixracı birtərəflidir, yəni bu, enerji daşı yı -
cı la rı əsasında formalaşır. Biz çox istərdik ki, Uk ray -
na ya ixracımızı şaxələndirək və bu məqsədlə bir neçə
addım atılmışdır, o cümlədən keçən il Kiyevdə Azər -
bay canın ticarət evi açılmışdır. Hesab edirəm ki, belə
tica rət evlərinin sayı çox olmalıdır və bu gün Bakıda
Uk raynanın ticarət mərkəzi açılmışdır.Bu da çox gö -
zəl hadisədir.

Beləliklə, qarşılıqlı ticarətin təşviqi üçün çox ön -
əm  li addımlar atılacaq.Eyni zamanda, hesab edirəm
ki, biz sərmayə qoyuluşu məsələlərində yeni mər hə -
lə yə qədəm qoya bilərik. Son 15 il ərzində Azər bay -

ca na 270 milyard dollar sərmayə qoyulubdur. Bu sər -
ma yə nin yarısı xarici sərmayədir.Bu, onu göstərir ki,
ölkəmizdə çox gözəl investisiya iqlimi vardır, xarici
investorların maraqları və buraya qoyulan vəsait
dövlət tərəfindən qorunur.Ukraynada da investisiya
iqlimi yaxşılaşır.Biz bunu görürük və böyük
investisiyalarla, özəlləşdirmə ilə bağlı böyük planlar
var. Bu barədə biz Prezidentlə danışdıq, hesab edirəm
ki, Azərbaycan şirkətləri müxtəlif investisiya la yi hə -
lərində fəal iştirak etməlidirlər.Biz razılaşdıq ki, gələn
ilin əvvəlində Ukraynada hökumətlərarası birgə
komissiyanın iclası keçiriləcək.Biz bu komissiyanın
iclasına ciddi hazırlaşmalıyıq.İclasda həm dövlət
qurumlarının, həm də özəl sektorun nümayəndələri
iştirak etməlidirlər.Bu komissiyanın işinin konkret
nəticələri olmalıdır və ondan sonra bizə məruzə
edilməlidir.

Biznes dairələri çox həssasdır.Onlar adətən sər -
ma yə qoyuluşu məsələlərinə çox böyük həssaslıqla,
ehti yatla yanaşırlar və dövlət qurumlarından müvafiq
siq nallar gözləyirlər.Hesab edirəm ki, bizim Pre zi -
dent Zelenski ilə bu biznes forumda birgə iştirakımız
biznes dairələrinə ən gözəl siqnaldır.Hesab edirəm ki,
onlar da bunu düzgün başa düşməli və nəticə çı xar -
ma lı dırlar.Nəticə də o olmalıdır ki, bizim iqtisadi əla -
qə lərimiz daha sıx olsun.Əməkdaşlıq üçün çox geniş
im kanlar vardır. Mən sərmayə qoyuluşunu qeyd et -
dim, eyni zamanda, həm Azərbaycanda, həm də Uk -
ray na da turizm sahəsində böyük imkanlar var. Bizim
ölkələrimizin çox zəngin, füsunkar təbiəti, inkişaf
etmiş infrastrukturu var, ona görə bu sahəyə də diqqət
yetirilməlidir.

Kənd təsərrüfatında əməkdaşlıq uğurla davam
etdirilə bilər.Bugünkü əməkdaşlığın səviyyəsi, əlbəttə
ki, bizi qane edə bilməz.Bütövlükdə bütün sahələrdə
biz əməkdaşlığa açığıq və hesab edirəm ki, səfərin bu
məsələlərin həllində çox önəmli rolu olacaqdır.

O ki qaldı, Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətin inki-
şafına, ukraynalı qonaqlara bildirməliyəm ki, - artıq
bunu qeyd etdim, - ölkəmizdə investisiya iqlimi çox
müs bətdir və qoyulan sərmayənin həcmi bunu əyani
şəkil də göstərir. Son 15 il ərzində Azərbaycanda iqti -
sa di artım çox sürətlə gedib, deyə bilərəm ki, iqti sa -
diy yat üç dəfədən çox artmışdır. Yəni, ümumi daxili

məhsul 300 faizdən çox artmışdır və əlbəttə, bu,
imkan verdi ki, biz həm iqtisadi gücümüzü artıraq,
həm də infrastruktur layihələrini icra edək. Əgər 15 il
bun dan əvvəl yoxsulluq təxminən 50 faiz səviy yə sin -
də idisə, bu gün bu, 5 faiz səviyyəsindədir. Yəni, bu,
onu göstərir ki, təbii resurslardan əldə edilmiş gəlirlər
cəmiyyətdə bərabər şəkildə bölünür və cəmiyyətin
hər bir təbəqəsi bundan fayda görür.

Bu il biz çox ciddi sosial paket təqdim etdik.
Əhalimizin təxminən yarısı – 4 milyon 200 min nəfər
ge niş sosial paketlə əhatə olundu, minimum əmək -
haqqı 2 dəfə, minimum pensiya 70 faiz, bəzi mü avi -
nətlər 50 faiz, bəzi müavinətlər isə 100 faiz artırıldı və
Azərbaycan dövləti öz siyasətinin mahiyyətini bir
daha göstərdi. Bizim siyasətimizin mərkəzində Azər -
bay can vətəndaşı dayanır və biz əldə edilmiş əlavə
gəlir ləri, ilk növbədə, sosial layihələrə yönə l di rik. Ey -
ni zamanda, təbii ki, infrastruktur layihələri də önəmli
yer tutur.

Biznes mühitini xarakterizə etmək üçün bil dir mə -
li yəm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatının 85 faizi özəl
sek tor da formalaşır.Bu, o deməkdir ki, geniş özəl ləş -
dir mə prosesi artıq tamamlanmaq üzrədir.Dövlətin
in hisarında yalnız strateji aktivlər qalıbdır. Məsələn,
Döv lət Neft Şirkəti - bizim enerji şirkətimiz, su şir kə -
ti miz, yol tikintisi şirkəti, dəmir yolu, Xəzər Gə mi çi -
li yi, AZAL - bizim hava yolları və bir neçə başqa şir -
kət. Onlardan başqa bizim bütün digər qurumlarımız
özəl sektorda fəaliyyət göstərir və əlbəttə ki, bu,
xarici investorlar üçün də çox gözəl iqlim yaradır.

Son dövrlərdə vergi və gömrük orqanlarında apa -
rı lan islahatlar bu sahələrdə öz nəticəsini ver mək də -
dir.Ölkəmizdə bu sahələr çox problemli sahələr idi.
Amma son bir neçə il ərzində çox ciddi islahatlar
aparıldı və artıq bu sahələr şəffaflaşdı və biznes dər -
hal müsbət reaksiya verdi. Bu ilin 11 ayında vergi və
göm rük orqanları xəzinəyə plandan əlavə təqribən
600 milyon dollar vəsait daxil etmişlər.Xarici bor cu -
muz çox aşağı səviyyədədir, ümumi daxili məhsulun
cəmi 17 faizini təşkil edir.Bu göstəriciyə görə Azər -
bay can dünyada doqquzuncu yerdədir. Bizim valyuta
ehti yatlarımız xarici borcumuzdan beş dəfə artıqdır.
Yəni, biz istənilən vaxtda xarici borcu sıfırlaya
bilərik. Bu yaxınlarda Beynəlxalq İnkişaf As so si asi -

ya sının hesabatına görə Azərbaycan təmiz donor
ölkəsinə çevrilibdir. Yəni, biz indi borc alan ölkə
deyil, borc verən ölkəyik. Biz özümüz də xarici
ölkələrə sərmayə qoyuruq.Bu sərmayələr 20 milyard
dollardan artıqdır.Bizim təşəbbüsümüzlə bölgədə çox
önəmli enerji və nəqliyyat layihələri həyata
keçirildi.Bu layihələrin həyata keçirilməsində xarici
banklar, Avropa bankları, Asiya bankları bizə öz
maliyyə dəstəyini göstərdi.Biz bu dəstək və daxili
resurslarımız hesabına Xəzər dənizini neft kəmərləri
ilə Qara dəniz və Aralıq dənizi ilə birləşdirdik.Eyni
zamanda, Azərbaycandan Avropaya uzanan 3 min
500 kilometrlik qaz xətti artıq tamamlanmaq üzrədir.
Gələn il biz bunun açılışını qeyd edəcəyik və
beləliklə, Azərbaycan nəinki neft ixracatçısı, eyni
zamanda, qaz ixracatçısı kimi dünyada öz sözünü
deyəcək.

Bununla paralel olaraq biz artıq elektrik enerjisini
də ixrac edirik, o cümlədən Avropaya.Artan enerji
generasiya güclərimiz imkan yaradır ki, - təbii ki, biz
daxili tələbatımızı ödəmişik, - başqa ölkələrin enerji
təhlükəsizliyinə də töhfə veririk.

Bu gün müzakirə olunan məsələlərdən biri də
nəqliyyatla bağlıdır və burada da əməkdaşlıq üçün
çox geniş imkanlar var. Biz Ukraynanın nəqliyyat in -
fra strukturunu Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturu
ilə birləşdirə və vahid tarif siyasəti apara bilsək, hesab
edi rəm ki, ölkələrimizin ərazisindən keçən yük da şı -
ma ların həcmi kəskin artacaq. Biz keçən ilə nisbətən
ar tımı görürük, ancaq hesab edirik ki, bu, daha da tə -
sirli ola bilər.

Azərbaycan açıq dənizlərə çıxışı olmayan ölkədir.
Amma buna baxmayaraq, biz çox böyük investisiya
layi hələri ilə Azərbaycanı beynəlxalq nəqliyyat-logis -
ti ka mərkəzlərindən birinə çevirdik və ərazimizdən
ke çən Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri
bizim bu rolumuzu artırır. Bu layihələr sonrakı digər
layihələrə də təkan verdi, o cümlədən Şimal-Qərb və
Cənub-Qərb nəqliyyat dəhlizi layihələri. Yəni, bütün
bu yollar Azərbaycan ərazisindən keçir.Bu layihələr
sırf iqtisadi və nəqliyyat layihələri deyil, geniş
mənada beynəlxalq əməkdaşlığa da öz töhfəsini
verir.Çünki bu dəhlizlər üzərində yerləşən ölkələr
təbii müttəfiqlər statusuna qalxırlar.Beləliklə, bu

layihələr, o cümlədən təhlükəsizliyə, əmin-amanlığa,
qarşılıqlı anlaşmaya da xidmət göstərir.Hesab edirəm
ki, bütün bu müsbət əsasları nəzərə alaraq biz qısa
müddət ərzində həm ticarət dövriyyəmizi artıra, həm
də böyük sərmayə qoyuluşu layihələrini icra edə
bilərik.Beləliklə, bu biznes forumun konkret
nəticələri olacaqdır.Biz bunu arzulayırıq, buna
inanırıq. Azərbaycan və Ukrayna iş adamlarına uğur-
lar arzulayıram. Sağ olun.

x x x
Prezident Vladimir Zelenskinin

çıxışı
- Təşəkkür edirəm, cənab Prezident. Sizi və foru-

mun bütün iştirakçılarını salamlamaq istəyirəm.Bu,
həm Ukrayna, həm də Azərbaycan üçün çox mühüm
hadisədir.Bilirəm ki, burada 90-dan çox Ukrayna
şirkəti və 100-dən artıq Azərbaycan şirkəti iştirak
edir. Bu gün bizim birlikdə olmağımız çox vacibdir.
Tə əssüf ki, bir neçə il ərzində belə forum
keçirilməyib. Aydındır ki, əgər biz görüşməsək, dialo-
qa başlamasaq, normal investisiya mühiti ola bilməz.
Əgər biz real işlər, real rəqəmlər barədə danışmasaq,
biznes Ukraynaya gəlməyəcək və əksinə.Cənab
Prezident çox mühüm iradını bildirdi.Bu, qarşılıqlı
etimad məsələsidir.

Bu gün mən Sizin gözəl paytaxtınızda ilk dəfə
rəsmi səfərdəyəm. Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Heydər oğlu ilə ilk dəfə görüşdüm. Mən hiss
edirəm ki, bizdə dialoq başlandı. Bundan sonra kon-
kret addımlar atılmalıdır.Ona görə ki, insanlar nəyisə
vəd edəndə onlar öz öhdəliklərini yerinə yetir mə li dir -
lər.Belə hallar olub və öhdəliklər yerinə yetiriləndə
biz etimad qazanırıq.Biz artıq razılaşdıq ki, gələn ay
böyük hökumət nümayəndə heyəti Ukraynaya səfər
edəcək və danışıqlar çərçivəsində iqtisadi sahədə
ikitərəfli əməkdaşlığın mühüm məsələləri – in fra -
struk tur, özəlləşdirmə məsələləri müzakirə olu na caq.
Ukraynanın 400-dən çox müəssisəsi özəlləşdirmə
üçün hazırdır.Biz real investisiyalar görmək istəyirik
və hamını görməyə şadıq.

Ukrayna nümayəndə heyətinin tərkibində İn fra -
struk tur naziri gəlib.Biz çoxlu infrastruktur layi hə lə -
ri ni həyata keçirmək niyyətindəyik, 16 min kilometr
yol inşa etməyə hazırıq.Biz bunun marağındayıq ki,
Azərbaycan şirkətləri Ukraynada yollar tiksinlər. Bi -
li rik ki, onlar başqa ölkələrdə uğurla işləyirlər. Ha mı -
ya məlumdur ki, Azərbaycanın “Bakcell” mobil ope-
ratoru Ukrayna bazarına daxil olub və onun investisi-
yaları 700 milyon dollara yaxındır.Ukrayna dövləti
olaraq bizim vəzifəmiz bu investisiyaları qo ru maqdır.
Əlbəttə, bütün bunlar qarşılıqlı etimad səviyyəsində
həyata keçirilir.Biz çox istəyirik ki, Azərbaycan
Ukray naya sərmayə yatırsın.Biz, həmçinin istəyirik
ki, Ukrayna da Azərbaycanda təmsil olunsun.Bizim
güclü iqtisadi münasibətlərimiz, həmçinin tarixi
münasibətlərimiz var.

Daha bir investisiya sahəsi turizm sferasıdır.
Məsələn, Xerson vilayətinin rəhbəri burada iştirak
edir.Cənab Qusev Xerson vilayətini təmsil etməyə
hazırdır.Bu vilayət Ukraynada turizm üçün ən
cəlbedici yerlərdən biridir. O, bu fəaliyyətə hazırdır,
lakin infrastruktur çatışmazlığını hiss edir. Buna görə
biz bu sahədə də investisiya layihələrinə dair təklifi
nəzərdən keçirməyə hazırıq.

SOCAR şirkəti ilə bizim çox səmimi tərəfdaşlıq,
dostluq münasibətlərimiz var. Ukrayna-Azərbaycan
əməkdaşlığından söz düşəndə dərhal SOCAR-ı
xatırlayırıq.Biz istəyirik ki, SOCAR şirkətinin
Ukraynada fəaliyyəti genişlənsin.Biz SOCAR
şirkətinin köməyi ilə sərhədin ayrı-ayrı hissələrində
xidmətlər təqdim edilməsi üzrə bütöv komplekslər
tikmişik və gələcəkdə bu fəaliyyəti genişləndirməyə
hazırıq.Əminəm ki, bu, bizim ən maraqlı infrastruktur
layihələrindən biri olacaq.Mənim bir ideyam var. Siz
bir neçə dəfə rəqəmlər səsləndirdiniz – Azərbaycanda
dövlət borcu azdır, son 15 ildə ümumi daxili məhsul
300 faizdən çox artıb.Bütün bunlar sizdə var, istərdik
ki, bizdə də belə olsun.

Qeyd:  1-ci sətirdə  Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsinin
balansında olan nəqliyyat  vasitəsinin 23 iyul 2019-cu il tarixli
hərracının nəticəsi ləğv olunduğu üçün  təkrar hərraca çıxarılır.

2-ci sətirdə  Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə
Nazirliyinin balansında olan nəqliyyat  vasitəsinin 30 iyul 2019-
cu il tarixli hərracının nəticəsi ləğv olunduğu üçün  təkrar
hərraca çıxarılır.

3-cü sətirdə  Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki

Komissiyasının balansında olan nəqliyyat  vasitəsinin 20 avqust
2019-cu il tarixli hərracının nəticəsi ləğv olunduğu üçün  təkrar
hərraca çıxarılır.

4-5-ci sətirdə  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
İşlər İdarəsinin balansında olan nəqliyyat  vasitələrinin 24
sentyabr 2019-cu il tarixli hərracının nəticəsi ləğv olunduğu
üçün  təkrar hərraca çıxarılır.

6-9-cu sətirdə  Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının
balansında olan nəqliyyat  vasitələri 2-ci dəfə təkrar hərraca çıxarılır.

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)

ELANLAR
S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)

1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2007 5000 500

2. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi QAZ-31105-120 2004 3000 300

3. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası Nissan Maxima 2007 6000 600

4. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2006 3500 350

5. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin İşlər İdarəsi Nissan Maxima 2006 3500 350

6. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası Nissan Maxima 2007 7500 750

7. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası Nissan Maxima 2007 9000 900

8. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası Nissan Maxima 2007 7000 700

9. Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatası Nissan Teana 2007 10000 1000

10. Azərbaycan Respublikası Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin Maddi – Texniki Təchizat İdarəsinin Avtomobil Parkı Mitsubishi L-200 2007 5000 500
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları 2020-ci il yanvar ayının 23-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

(Ərizələr 24 dekabr 2019-cu il - 22 yanvar 2020-ci il tarixlərində qəbul edilir)

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 verilir

Satışda-normativ
qiymət, icarədə ica -

rə haqqının aşağı
həddi (manatla)

Hərracda ilkin qiymət,
hər rac addımı və ya
müsa bi qə də 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

1
Siyəzən rayonu Siyəzən

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci
məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Sumqayıt ərazi şöbəsi

300 kv.m
Satılır

90.00 1080.00 Fərdi yaşayış evi II zona 305012001207

2
Siyəzən rayonu Siyəzən

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Sumqayıt ərazi şöbəsi, Sumqayıt şəhəri, 18-ci
məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Sumqayıt ərazi şöbəsi

400 kv.m
Satılır

120.00 1420.00 Fərdi yaşayış evi II zona 305012001205

3
Abşeron rayonu Cey -
ranbatan Bələdiyyəsi

Müsabiqə
ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315Tel: (012) 349 21 83 
23 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Abşeron ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır
540.00 1488.00 Fərdi yaşayış evi I qrupəkin 308012015163

4
Abşeron rayonu

MəmmədliBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315Tel: (012) 349 21 83 

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Abşeron ərazi şöbəsi

2,0 ha İcarə 2.04 2400.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 308012013851

5
Abşeron rayonu Digah

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan
şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315Tel: (012) 349 21 83 

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Abşeron ərazi şöbəsi

300 kv.m
Satılır

270.00 1005.00 Fərdi yaşayış evi I qrupəkin 308012015114

6
Samux rayonu Seyidlər

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev
meydanı, İnzibati binaTel:(022) 2568757

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Gəncə ərazi şöbəsi

3800 kv.m
İcarə

0.27 38.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
II qrupörüş 507012000838

7
Samux rayonu Seyidlər

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev
meydanı, İnzibati binaTel:(022) 2568757

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Gəncə ərazi şöbəsi

5100 kv.m
İcarə

0.37 51.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
I qrupörüş 507012000839

8
Samux rayonu Seyidlər

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev
meydanı, İnzibati binaTel:(022) 2568757

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Gəncə ərazi şöbəsi

1,25 haİcarə 0.90 125.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
II qrupörüş 507012000842

9
Samux rayonu Seyidlər

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev
meydanı, İnzibati binaTel:(022) 2568757

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Gəncə ərazi şöbəsi

7000 kv.m
İcarə

0.50 70.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
II qrupörüş 507012000841

10
Samux rayonu Seyidlər

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev
meydanı, İnzibati binaTel:(022) 2568757

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Gəncə ərazi şöbəsi

2,15 haİcarə 9.80 215.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrupdinc 507012000821

11
Samux rayonu Seyidlər

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev
meydanı, İnzibati binaTel:(022) 2568757

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Gəncə ərazi şöbəsi

1,16 haİcarə 5.29 116.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrupdinc 507012000829

12
Sabirabad rayonu

QaragüneyBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

400 kv.mSatılır 33.40 880.00 Sahibkarlıq V qrupşərti yararsız 909012000810

13
Sabirabad rayonu

NizamiBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

8,0 ha İcarə 9.40 253.00 Heyvandarlıq örüş 909012000930

14
Şirvan şəhəri

ŞirvanBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

56 kv.mSatılır 61.60 1148.00 Sahibkarlıq II zona 911012001457

15
Salyan rayonu Aşağı
Noxudlu Bələdiyyəsi

Müsabiqə
ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
23 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
72 kv.mSatılır 6.00 1296.00 Sahibkarlıq V qrupşərti yararsız 809012002390

16
Neftçala rayonu Xol

QarabucaqBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

5,0 ha İcarə 19.80 155.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
IV qrupəkin 807012000161

17
Neftçala rayonu Xol

QarabucaqBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

22,53 ha İcarə 89.20 732.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
IV qrupəkin 807012000735

18
Neftçala rayonu Xol

QarabucaqBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

10,0 ha İcarə 90.00 325.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrupəkin 807012000734

19
Neftçala rayonu Xol

QarabucaqBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

10,57 ha İcarə 95.10 344.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrupəkin 807012000734

20
Neftçala rayonu Xol

QarabucaqBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə
küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şirvan ərazi şöbəsi

20,3 ha İcarə 80.40 630.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
IV qrupəkin 807012000581

21
Ağdaş rayonu Gürcuva

Bələdiyyəsi
Hərrac

ƏMDK-ninMingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev pros. 26/11Tel:(024) 274 45 00

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkMingəçevir ərazi şöbəsi

1000
kv.mSatılır

144.65 1460,00146,00 Fərdi yaşayış evi I qrupəkin 903012001076

22
Ağdaş rayonu Gürcuva

Bələdiyyəsi
Hərrac

ƏMDK-ninMingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev pros. 26/11Tel:(024) 274 45 00

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkMingəçevir ərazi şöbəsi

1000
kv.mSatılır

144.65 1460,00146,00 Fərdi yaşayış evi I qrupəkin 903012001075

23
Ağdaş rayonu Gürcuva

Bələdiyyəsi
Hərrac

ƏMDK-ninMingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev pros. 26/11Tel:(024) 274 45 00

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkMingəçevir ərazi şöbəsi

2,0 haİcarə 15.60 100,0010,00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrupəkin 903012001071

24
Ağdaş rayonu Gürcuva

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninMingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev pros. 26/11Tel:(024) 274 45 00

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkMingəçevir ərazi şöbəsi

3,5 haİcarə 3.528 161.00 Heyvandarlıq III qrupörüş 903012001052

25
Yevlax rayonu Yaldili

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninMingəçevir ərazi şöbəsi, Mingəçevir şəhəri,
H.Əliyev pros. 26/11Tel:(024) 274 45 00

23 yanvar2020-ci il
tarixinədəkMingəçevir ərazi şöbəsi

3,15 ha İcarə 3.17 130.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
IV qrupörüş 901012001380

26
Lerik

rayonuLerikBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala
Xiyabani küçəsi 30Tel:(025) 255 15 13

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Lənkəran ərazi şöbəsi

60 kv.mSatılır 30.60 1060.00 Sahibkarlıq I zona 803012000226

27
Göyçay rayonu

BığırBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-
pekti 28Tel:(020) 213 01 13

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkUcar ərazi şöbəsi

2,0 haİcarə 15.60 106.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrupəkin 408012001274

28
Göyçay rayonu

BığırBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-
pekti 28Tel:(020) 213 01 13

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkUcar ərazi şöbəsi

14,0 haİcarə 109.20 742.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrupəkin 408012001269

29
Göyçay rayonu
PotuBələdiyyəsi

Müsabiqə
ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 28Tel:(020) 213 01 13
23 yanvar 2020-ci il

tarixinədəkUcar ərazi şöbəsi
60 kv.mSatılır 4.68 744.00 Sahibkarlıq V qrupşərti yararsız 408012001299

30
Göyçay rayonu

LəkçıplaqBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-
pekti 28Tel:(020) 213 01 13

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkUcar ərazi şöbəsi

1200
kv.mSatılır

146.40 1524.00 Fərdi yaşayış evi I qrupəkin 408012001256

31
Kürdəmir rayonu

Xırdapay Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-
pekti 28Tel:(020) 213 01 13

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkUcar ərazi şöbəsi

48 kv.mSatılır 6.72 691.20 Sahibkarlıq V qrupşərti yararsız 906012000831

32
Ucar rayonu Ramal

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-
pekti 28Tel:(020) 213 01 13

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkUcar ərazi şöbəsi

20,0 haİcarə 156.00 720.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrupəkin 904012000998

33
Bərdə rayonuQaradağlı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr,
357 Tel: (020) 205 27 77

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Bərdə ərazi şöbəsi

700 kv.mSatılır 140.11 1155.00 Fərdi yaşayış evi I qrupəkin 610012001653

34
Bərdə rayonuQaradağlı

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr,
357 Tel: (020) 205 27 77

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Bərdə ərazi şöbəsi

800 kv.mSatılır 160.13 1320.00 Fərdi yaşayış evi I qrupəkin 610012001622

35
Bərdə rayonu

Mollagüllər Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pr,
357 Tel: (020) 205 27 77

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Bərdə ərazi şöbəsi

10,0 haİcarə 15.23 1000.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
III qrupörüş 610012001645

36
Goranboy rayonu

BolusluBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pros-
pekti 357 Tel: (020) 205 27 77

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Bərdə ərazi şöbəsi

700 kv.mSatılır 43.22 3500.00 Sahibkarlıq V qrupşərti yararsız 509012001345

37
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

400 kv.mSatılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001734

38
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

400 kv.mSatılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001734

39
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

400 kv.mSatılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001734

40
Qazax rayonu Qazax

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

500 kv.mSatılır 240.00 4000.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001661

41
Şəmkir rayonu Yeni
Göyçə Bələdiyyəsi

Müsabiqə
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96
23 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
1200

kv.mSatılır
110.90 920.00 Fərdi yaşayış evi

I qrup, bonitet balı
100,əkin

504012004253

42
Şəmkir rayonu

SarıtəpəBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

100,0 ha İcarə 72.00 3000.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 504012004093

43
Şəmkir rayonu Keçili

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

2,0 ha İcarə 1.44 100.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 504012004436

44
Şəmkir rayonu Keçili

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

4,08 ha İcarə 2.94 240.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 504012004437

45
Şəmkir rayonu Keçili

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

1,9236 ha İcarə 1.39 96.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 504012004457

46
Şəmkir rayonu Keçili

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

3329 kv.m
İcarə

3.16 35.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrup, bonitet balı

74,əkin
504012004460

47
Şəmkir rayonu Aşağı
SeyfəliBələdiyyəsi

Müsabiqə
ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96
23 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
2,524 ha İcarə 1.82 252.00

Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq)

örüş 504012004360

48
Şəmkir rayonu Çənlibel

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

846 kv.mSatılır 73.10 656.00 Fərdi yaşayış evi
I qrup, bonitet balı

100,əkin
504012003665

49
Şəmkir rayonu Çənlibel

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

1,0 ha İcarə 0.72 50.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 504012004015

50
Şəmkir rayonu Çənlibel

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

1,2 ha İcarə 0.86 60.00
Kənd təsərrüfatı (hey-

vandarlıq)
örüş 504012004192



5elanlarШЯНБЯ, 21 DEKABR 2019-cу il, №51 (1155)

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları 2020-ci il yanvar ayının 23-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

(Ərizələr 24 dekabr 2019-cu il - 22 yanvar 2020-ci il tarixlərində qəbul edilir)

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 ünva-

nı

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

icarəyə verilir

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 verilir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində
hüququ təsdiq
edən sənədin

nömrəsi

51
Şəmkir rayonu Çənlibel

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

1000 kv.m
Satılır

92.42 860.00 Fərdi yaşayış evi
I qrup, bonitet balı

100,əkin
504012004164

52
Şəmkir rayonu Çənlibel

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi,Qazax rayonu, Azadlıq
küçəsi 75Tel:(022) 295 17 96

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Qazax ərazi şöbəsi

1000
kv.mSatılır

92.42 860.00 Fərdi yaşayış evi
I qrup, bonitet balı

100,əkin
504012004166

53
Quba rayonuAşağı
AtucBələdiyyəsi

Hərrac 
ƏMDK-ninXaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz

rayonu,N.Nərimanov küçəsi,10Tel:(023) 325 39 72
23 yanvar 2020-ci il

tarixinədəkXaçmaz ərazi şöbəsi
1,0 ha İcarə 10.68 50,005,00

Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrupəkin 303012002820

54
Quba rayonuAşağı
AtucBələdiyyəsi

Hərrac 
ƏMDK-ninXaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz

rayonu,N.Nərimanov küçəsi,10Tel:(023) 325 39 72
23 yanvar 2020-ci il

tarixinədəkXaçmaz ərazi şöbəsi
1,3 ha İcarə 13.88 65,007,00

Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrupəkin 303012002819

55
Xaçmaz rayonu Köhnə Xudat

Bələdiyyəsi
Hərrac 

ƏMDK-ninXaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz
rayonu,N.Nərimanov küçəsi,10Tel:(023) 325 39 72

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkXaçmaz ərazi şöbəsi

5963
kv.mİcarə

0.83 35,004,00
Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq)
III qrupörüş 302012003533

56
Qusar rayonu İmam qulukənd

Bələdiyyəsi
Hərrac 

ƏMDK-ninXaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz
rayonu,N.Nərimanov küçəsi,10Tel:(023) 325 39 72

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkXaçmaz ərazi şöbəsi

2,0 haİcarə 2.90 40,004,00
Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq)
III qrupörüş 301012001774

57 Qusar rayonu Urva Bələdiyyəsi Hərrac 
ƏMDK-ninXaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz

rayonu,N.Nərimanov küçəsi,10Tel:(023) 325 39 72
23 yanvar 2020-ci il

tarixinədəkXaçmaz ərazi şöbəsi
158

kv.mSatılır
20.02 349,0035,00 Fərdi yaşayış evi I qrupəkin 301012077266

58
İmişli rayonu Telişli

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninBeyləqan ərazi şöbəsi,Beyləqan rayonu
S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Beyləqan ərazi şöbəsi

5,0 ha İcarə 5.85 250.00
Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq)
IVqrupörüş 907012000414

59
İmişli rayonu

QızılkəndBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninBeyləqan ərazi şöbəsi,Beyləqan rayonu
S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Beyləqan ərazi şöbəsi

120
kv.mSatılır

12.67 720.00 Sahibkarlıq V qrupşərti yararsız 907012000483

60
Cəlilabad rayonu

MuğanBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad
şəh,,H.Əliyev prospekt151 Tel:(025) 245 50 29

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi

17,9 haİcarə 15.68 358.00
Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq)
II qrup, bonitet balı

80,örüş
806012000867

61
Cəlilabad rayonu

MuğanBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad
şəh,,H.Əliyev prospekt151 Tel:(025) 245 50 29

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi

12,47 haİcarə 10.92 250.00
Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq)
II qrup, bonitet balı

72,örüş
806012000866

62
Cəlilabad rayonu

MuğanBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad
şəh,,H.Əliyev prospekt151 Tel:(025) 245 50 29

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi

1,53 haİcarə 1.34 30.00
Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq)
II qrup, bonitet balı

80,örüş
806012000865

63
Masallı rayonu Banbaşı

Bələdiyyəsi
Hərrac 

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad
şəh,,H.Əliyev prospekt151 Tel:(025) 245 50 29

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi

50 kv.mSatılır 5.23 83,008,30 Sahibkarlıq şərti yararsız 805012000377

64
Masallı rayonu Təklə

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad
şəh,,H.Əliyev prospekt151 Tel:(025) 245 50 29

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi

2000 kv.m
İcarə

0.30 23.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
V qrup, bonitet balı

20,şərti yararsız
805012001156

65
Yardımlı rayonu

OstayirBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad
şəh,,H.Əliyev prospekt151 Tel:(025) 245 50 29

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Cəlilabad ərazi şöbəsi

5000 kv.m
İcarə

1.50 50.00
Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq)
III qrup, bonitet balı

41,örüş
804012000210

66 Ağsu rayonu AğsuBələdiyyəsi Hərrac
ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,

H.Əliyev prospekti 27Tel:(020) 2651076 
23 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
43 kv.mSatılır 12.90 344,0034,40 Sahibkarlıq II zona 409012000877

67 Ağsu rayonu AğsuBələdiyyəsi Hərrac
ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,

H.Əliyev prospekti 27Tel:(020) 2651076 
23 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi
12 kv.mSatılır 0.30 97,209,70 Sahibkarlıq II zona 409012000906

68
Ağsu rayonu Növcü

Bələdiyyəsi 
Hərrac

ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri,
H.Əliyev prospekti 27Tel:(020) 2651076 

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şamaxı ərazi şöbəsi

1200
kv.mSatılır

138.80 540,0054,00 Fərdi yaşayış evi I qrupəkin 409012000613

69 Şəki rayonu ŞəkiBələdiyyəsi Müsabiqə
ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
23 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600

kv.mSatılır
300.00 1323.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012001474

70 Şəki rayonu ŞəkiBələdiyyəsi Müsabiqə
ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
23 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
600

kv.mSatılır
300.00 3900.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012005278

71
Şəki rayonu

QayabaşıBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

60 kv.mSatılır 13.00 300.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 404012005022

72 Şəki rayonu BaltalıBələdiyyəsi Müsabiqə
ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev

prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
23 yanvar 2020-ci il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
4300

kv.mİcarə
1.03 30.10

Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq)

örüş 404012005266

73
Şəki rayonu Çayqaraqoyunlu

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

3510
kv.mİcarə

2.11 12.64
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrupçoxillik əkmə 404012005290

74
Şəki rayonu Çayqaraqoyunlu

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

1932
kv.mİcarə

1.15 6.90
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrupçoxillik əkmə 404012005291

75
Şəki rayonu Çayqaraqoyunlu

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

1,2613 ha
İcarə

7.57 45.41
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrupçoxillik əkmə 404012005289

76
Şəki rayonu Çayqaraqoyunlu

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

5,8297 ha
İcarə

34.97 209.86
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
III qrupçoxillik əkmə 404012005286

77
Zaqatala rayonuYuxarı Tala

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

289
kv.mSatılır

113.06 795.00 Fərdi yaşayış evi I qrupəkin 402012002557

78
Zaqatala rayonu Car

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

28,52 ha İcarə 85.56 1711.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
IV qrupəkin 402012002545

79
Zaqatala rayonu Car

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

11,2897 ha
İcarə

203.22 677.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrupəkin 402012002571

80
Zaqatala rayonu Car

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

6,6036 ha
İcarə

119.00 396.00
Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı
II qrupəkin 402012002544

81
Qax rayonu Qaşqaçay

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

1,33 haİcarə 3.19 79.80
Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq)
örüş 403012001572

82
Qax rayonu Qaşqaçay

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

1,68 haİcarə 3.63 100.80
Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq)
örüş 403012001573

83
Qax rayonu Qaşqaçay

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

2,0 haİcarə 4.32 120.00
Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq)
örüş 403012001571

84
Balakən

rayonuKatexBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-ninŞəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev
prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10

23 yanvar 2020-ci il tarixinədək
Şəki ərazi şöbəsi

1,67 haSatılır 3618.89 13694.00 Sahibkarlıq V qrupşərti yararsız 401012001287

85
Qəbələ rayonu Qəbələ

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi

125 kv.m
Satılır

63.75 382.50 Fərdi yaşayış evi I zona 406012001184

86
Qəbələ rayonu Zalam

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi

600 kv.m
Satılır

237.70 780.00 Fərdi yaşayış evi I qrupəkin 406012001185

87
Qəbələ rayonu Vəndam

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi

57 kv.m
Satılır

22.60 87.80 Fərdi yaşayış evi I qrupəkin 406012000868

88
Qəbələ rayonu Vəndam

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi

1200 kv.m
Satılır

475.32 1848.00 Fərdi yaşayış evi I qrupəkin 406012001009

89
Qəbələ rayonu Kürd

Bələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi

7200 kv.m
Satılır

1560.24 7920.00 Sahibkarlıq digər 406012000856

90 Oğuz rayonu Oğuz Bələdiyyəsi Müsabiqə
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 yanvar 2020-ci il

tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır
180.00 1642.50 Fərdi yaşayış evi II zona 405012002310

91 Oğuz rayonu Oğuz Bələdiyyəsi Müsabiqə
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 yanvar 2020-ci il

tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır
150.00 5240.00 Sahibkarlıq II zona 405012002302

92 Oğuz rayonu Oğuz Bələdiyyəsi Müsabiqə
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 yanvar 2020-ci il

tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır
90.00 3144.00 Sahibkarlıq II zona 405012002301

93 Oğuz rayonu Oğuz Bələdiyyəsi Müsabiqə
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 yanvar 2020-ci il

tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır
153.00 3144.00 Sahibkarlıq I zona 405012002306

94 Oğuz rayonu Oğuz Bələdiyyəsi Müsabiqə
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 yanvar 2020-ci il

tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi
150 kv.m

Satılır
32.50 1572.00 Sahibkarlıq I zona 405012002305

95 Oğuz rayonu Oğuz Bələdiyyəsi Müsabiqə
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 yanvar 2020-ci il

tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi
78 kv.m
Satılır

39.78 817.50 Sahibkarlıq I zona 405012002311

96 Oğuz rayonu Oğuz Bələdiyyəsi Müsabiqə
ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56
23 yanvar 2020-ci il

tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi
30 kv.m
Satılır

6.50 314.40 Sahibkarlıq I zona 405012002304

97
İsmayıllı rayonu

DiyallıBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi

300 kv.m
Satılır

30.42 720.00 Fərdi yaşayış evi I qrupəkin 407012001523

98
İsmayıllı rayonu

ZeyvəBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi

4824
kv.mİcarə

0.38 18.40
Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq)
örüş 407012001526

99
İsmayıllı rayonu

ZeyvəBələdiyyəsi
Müsabiqə

ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,
Z.Əliyeva küç 6 Tel: (024) 205 45 56

23 yanvar 2020-ci il
tarixinədəkQəbələ ərazi şöbəsi

7495
kv.mİcarə

0.60 28.50
Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq)
örüş 407012001527
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“Bakı neft maşınqayırma zavodu” 

ASC-nin səhmdarlarının nəzərinə!
05 fevral 2020-cu il tarixində saat 11:00-da, “Bakı neft
maşınqayırma zavodu” ASC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağı
keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyi:
1. Cəmiyyətintək başçı icra orqanının (sədrinin) seçilməsi;
2. Cəmiyyətin nizamnaməsinin yeni redaksiyadatəsdiqi
3. Cəmiyyətin Ümumi yığıncağı və İcra orqanı haqqında
Əsasnamələrin təsdiqi;
4. Digər məsələlər.
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən
sənədlə iştirakı vacibdir.                                                                   

Ünvan: Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Zabrat ŞTQ, Babək
küçəsi, 101A ünvanında cəmiyyətin inzibati binasında

Əlaqə telefonu:  (050)-317-77-62
“Bakı neft maşınqayırma zavodu” ASC-nin icra orqanı

“Bakı Teleqrafı” ASC-nin 

səhmdarlarının nəzərinə!
28 fevral  2020-ci il, saat 11:00,  “Bakı Teleqrafı” ASC-nin
səhmdarlarının ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. 2019-cu ilin yekunu üzrə cəmiyyətin  maliyyə-təsərrüfat
fəaliyyətinin hesabatı
2.  İdarə heyətinin üzvlərinin və sədrin seçilməsi
Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq
edən sənədlə iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Səbail rayonu,  Ü.Hacıbəyov küçəsi, 36
(“Azərpoçt” MMC-nin inzibati binasının 6-cı mərtəbəsi)

Əlaqə telefonu:  012 493 55 47
“Bakı Teleqrafı” ASC-nin  İdarə Heyətinin sədri

H.K.Mustafayev

24.02.2016-cı ildə Əlizadə Fəqan İsa oğlunun adına
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Dərnəgül qəsəbəsi

2096-cı məhəllə, 507-ci küçə 9-da yerləşən
müəssisəyə verilmiş 0818371 saylı çıxarış itdiyi

üçün etibarsız sayılsın.

Elan
Azərxalça" Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyinin (Bakı şəhəri, İçəri şəhər.

20,22) müflis elan olunmasına dair ərizə ilə əlaqədar Bakı Apellyasiya
Məhkəməsinin icraatındakı 2-2(103)-930/2019 saylı iqtisadi iş üzrə şifahi

məhkəmə baxışı 14.01.2020-ci il tarixə saat 16:40-a təyin edilmişdir.
Debitor və kreditorlar Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə müraciət edə
bilərlər. Unvan:  AZ-1073, Bakı şəhəri, Zahid Xəlilov küçəsi, 540-cı

məhəllə. Əlaqətelefonu: (012) 510-53-48.
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