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“Doing Business 2020”
hesabatındaölkəmizin mövqeyini
yaxşılaşdıran sahələrdən biri də
daşınmaz əmlakın qeydiyyatıdır 5

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da
respublikanın şəhər və rayonlarında
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət
müəssisə və obyektlərinin siyahısı4

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları noyabr
ayının 07-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev ok tyabrın 2-də Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Pu tinin
dəvəti ilə Rusiya Federasiyasına işgüzar səfərə
gəlib.

Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dal ğa -
lan dığı Soçi Bey nəlxalq Aeroportunda döv lə -
ti mizin başçısını Kras no dar vilayətinin quber-
nator müavini Anatoli Voronovski, Şo çi şə hə -
ri nin meri Aleksey Kopayqorodski və digər
rəs mi şəxs lər qarşıladılar.

Soçidə Azərbaycan Respublikasının Pre zi -
den ti İlham Əli yevin və Rusiya Fe de ra si ya sı -
nın Prezidenti Vladimir Puti nin görüşü olub.

Prezident Vladimir Putin Prezident İlham
Əliyevi qarşıladı.

Dövlət başçıları birgə foto çəkdirdilər.
Sonra Prezident İlham Əliyev ilə Prezident

Vladimir Putin arasında görüş oldu.
Rusiya Prezidenti Vladimir PUTİN dedi:
Hörmətli İlham Heydər oğlu.
Hörmətli dostlar.
İcazə verin, sizin hamınızı ürəkdən sa lam -

la yım.
Bu dəfə biz Soçidə beynəlxalq siyasi dis -

kus siya klubu çər çivəsində görüşürük. Tədbir

ilk dəfə Valdayda ke çi ril di yi nə görə biz onu
“Val day klubu” adlandırırıq.

Görüşümüzün əvvəlində qeyd etmək is tər -
dim ki, Sizi gör məyə çox şadam. Biz çox dan -
dır ki, görüşməmişik. La kin şəxsi gö rüş lə ri -
miz də, əlaqələrimizdə fasilə olmasına bax ma -
ya raq, ölkələrimiz arasında münasibətlər uğur-
la in ki şaf edir.

Ticari-iqtisadi əlaqələr möhkəmlənir. Ke -
çən il əmtəə döv riyyəsinin həcmi 2,5 milyard
dol lar olub. Bu isti qa mət də yaxşı pers pek tiv lə -
ri miz var. Mən o planları nəzərdə tu tu ram ki,
on ların əsas müəllifi Azərbaycan Pre zi den ti -
dir. Biz də öz tərəfimizdən, bu konkret, mənim
fik rimcə iri la yi hələrin reallaşması üçün biz -
dən asılı olan hər şeyi edirik. Bu nun üzərində
hö kumətlərarası komissiya işləyir və zən nim -
cə, kifayət qədər inamla işləyir.

Başqa istiqamətlər üzrə münasibətlərimizin
vəziyyəti ba rədə də fikir mübadiləsinə ehtiyac
var. Ümidvaram ki, bu gün biz bütün bunlara
nail olacağıq. Ümid edirəm ki, Siz bu maraqlı
ümumi diskussiyada iştirak edəcəksiniz.

Bu gün buraya gəldiyinizə görə çox sağ
olun.

Azərbaycan Prezidenti İlham ƏLİYEV
dedi:

Dəvətə görə çox sağ olun, Vladimir
Vladimiroviç.

Valday diskussiya klubunun işində iştirak
etmək mənim üçün böyük şərəfdir. Bu klub bu
gün müasir dünya ni za mı nın qlobal aktual
məsələlərinin müzakirəsi üçün çox mü hüm
beynəlxalq məkandır. Əlbəttə ki, bu görüşə
görə tə şək kür edirəm.

Sizin qeyd etdiyiniz kimi, biz müəyyən
müd dətdə, daha də qiq desəm dörd aydır ki,
gö rüşməmişik. Bizim əla qə lə rin intensivliyini
nə zərə alsaq, bu, yetərincə böyük müd dət dir.
Ke çən il biz dörd dəfə görüşmüşdük. Bu gö -
rüş lər çox müsbət rol oynayır, strateji tə rəf daş -
ların münasibətləri kimi səciyyələndirdiyimiz
əlaqələrimizin inkişafına yaxşı təkan verir.

Ticari-iqtisadi sahədə müsbət dinamikanı
da qeyd etmək istərdim. Əmtəə dövriyyəsi ar -
tır – keçən il də, bu il də. Bizdə olan məlumata
gö rə, avqust ayına qədər artım 20 faizdən çox
olub. Sizinlə bizim təsdiq etdiyimiz “Yol xə ri -
tə lə ri”nin reallaşdırılması da əlbəttə, daha sıx
qar şılıqlı fəaliyyətə, bütün sahələrdə in teq ras i -
ya ya və əməkdaşlığa gətirib çıxaracaq.

Bizim üçün Rusiya ən mühüm tərəfdaş,
dost, mehriban qonşudur. Biz bu münasibətləri
çox qiymətləndiririk. Əminəm ki, bugünkü
dis kussiya əlaqələrimizin gələcək inkişafına
yaxşı töhfə olacaq.

Dəvət üçün bir daha sağ olun.
Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan

Dağ lıq Qa ra bağ münaqişəsi, iqtisadi, in ves -
tisiya qoyuluşu, hərbi və hər bi-texniki, kənd
təsərrüfatı, turizm və humanitar sa hələrində
əməkdaşlıq barədə müzakirələr aparıldı.

Nümayəndə heyətlərinin geniş tərkibdə
görüşündən sonra Azərbaycan Respub li ka sı -
nın Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Fe de ra -
si yasının Prezidenti Vladimir Putin təkbətək
söhbət etdilər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev oktyabrın 3-də Soçidə Rusiyanın
“Rossiya” və “Birinci” televiziya kanallarının
müxbirlərinin suallarını cavablandırıb.

Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərində
“Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubunun
XVI illik iclasının plenar sessiyası keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev sessiyada iştirak edib.

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, İor da ni -

ya Kralı II Ab dulla sessiyada çıxış edərək gün -
də likdə duran mə sə lə lə rin Asiyaya aid ol du -
ğunu dedilər.

Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
çıxış etdi.

Dövlətimizin başçısı plenar sessiyaya də -
və tə görə Ru si ya Prezidentinə minnətdarlığını
bildirdi, Rusiya-Azər bay can münasibətlərinin
inkişafına nəzər saldı.

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
mü na qi şə sin dən danışan Prezident İlham
Əliyev Ermənistanın işğalının nə ticələrinə
diqqət yetirdi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının
mü naqişənin nizamlanmasına dair qəbul etdiyi
4 qət na mə nin 25 ildən çoxdur yerinə ye ti ril -
mə diyini vurğuladı. Pre zi dent İlham Əliyev
Ermənistanın baş nazirinin “Qarabağ Er -
mənistanın hissəsidir və nöqtə” bəyanatının
yalan olduğunu vurğulayaraq dedi: “Qarabağ
tarixi əzəli Azərbaycan torpağıdır. Beləliklə,
Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi”.

Sonra Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart
Tokayev və Filipin Prezidenti Rodriqo Roa
Duterte çıxış etdilər.

Daha sonra Prezident İlham Əliyev və
tədbir iştirakçıları sualları cavablandırdılar.

Azərbaycan Respublikasının Prezident İlham Əliyev
Rusiya Federasiyasına işgüzar səfərə gəlib
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“Doing Business 2020” hesabatındaölkəmizin mövqeyini yaxşılaşdıran sahələrdən biri də daşınmaz əmlakın qeydiyyatıdır 

“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib ol” kampaniyası jurnalistlərin binasında 
media nümayəndələri üçün səyyar qeydiyyat xidməti göstərdi

ELANLAR

Azərbaycan Dünya Bankının nüfuzlu “Doing
Bu siness 2020” hesabatında ən islahatçı 20 ölkə sı -
ra sında yer alıb. Hesabata əsasən, Azərbaycan
“Doing Business”üzrə dörd sahədə sahibkarlıq fə -
aliy yəti ilə məşğul olmağı asanlaşdırıb. Bu sahə lər -
dən biri də daşınmaz əmlakın qeydiyyatıdır.  

«Doing Business 2020» hesabatında Azər bay -
ca nın əldə etdiyi yüksək göstəricilər əmlakın qey -
diy yatının sadələşdirilməsinin, vətəndaş amilinin
gücləndirilməsi, o cümlədən sosial kampaniyaların
keçirilməsi, intensiv elektronlaşmanın tətbiq edil -
mə si nin nəticəsidir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
da şınmaz əmlakın qeydiyyatı üzrə 26 elektron
xid mət istifadəyə verilib. Çoxmərtəbəli yaşayış bi -
na sın dan mənzil alanlar həmin binanın
sənədlərinin qaydasında olub-olmadığını və
aldıqları mənzillərə çıxarış verilib-veril mə y -
əcəyini əvvəlcədən elek tron qaydada dəqiqləşdirə
bilirlər, mənzillərin qiy mə ti nin öncədən bazar
dəyərlərinə uyğun olub-olma dığı onlayn rejimdə
öyrənmək mümkündür,o cümlədən çıxarışların
verilməsi üçün müraciət və sənədlər elektron
qaydada  qəbul edilir. Vətən daş lar 9193 nöm rəsinə
SMS göndərməklə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı
ilə bağlı müraciət üzrə xidmət haqqını, daşınmaz
əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı müraciətin icra
vəziyyətinin və dövlət əmlakının ica rəyə verilməsi
müqavilələri üzrə icarə haqqı bor cunun öyrənə
bilirlər. Daşımaz əmlakın qey diy yatı ilə bağlı

ödənilən xidmət haqqının və dövlət rüsumunun
öyrənilməsi ilə bağlı vətəndaşların işini
sadələşdirən “Əmlak kalkulyatoru” fəaliy yətdədir.

Eyni zamanda çıxarışlarının verilməsinin 1 iş
günü müddətinədək azaldılması da vətəndaş məm -
nun luğunun artmasına imkan verdi. Qeyd edil mə -
li dir ki,əmlakını rəsmi qeydiyyata almaq istəyən
şəxs müvafiq olaraq müraciət etdikdə çıxarışlar

1,3,7,10 iş günündə hazırlanır.
Bundan başqa Əmlak Xidmətləri Məkanının is -

ti fa dəyə verilməsi ilə qeydiyyat xidmətləri daha
ope rativ göstərildi, xidmətlər beynəlxalq stan dart -
lar əsasında vətəndaşlara vahid məkandan təqdim
edil di, o cümlədən qeydiyyatla əlaqədar göstərilən
funksional xidmətlərə əlçatanlıq daha da artırıldı.
Mə kanda gün ərzində orta hesabla 1000-ə yaxın

və təndaş müxtəlif əməliyyatlardan istifadə edir.
Yük sək ixtisaslı 100-ə yaxın işçi həftənin bütün
gün ləri (şənbə və bazar günləri daxil) məkana üz
tu tan insanların xidmətindədir. İndiyədək Məkana
150 mindən çox müraciət olub. Gələcəkdə isə mə -
kan arealını genişləndirməklə Gəncə və Xaçmaz
bölgələrində də fəaliyyət göstərəcək.   

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin “Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri
haq qında” Azərbaycan Respublikasının Qanu nun -
da dəyişikliklər edilməsi barədə” Qanununun tət bi -
qi haqqında imzaladığı  Fərmanına əsasən artıq çı -
xarışlar yalnız elektron şəkildə verilməyə başlandı.
Burada əsas məqsəd ilk növbədə daşınmaz əm la -
kın qeydiyyatı prosesində vətəndaş-məmur ün siy -
yə tini minimuma endirmək, əmlakların qey diy ya -
tını daha da sadələşdirməklə bu sahədə operativlik
və opitmallığı artırmaqdır.

Elektron çıxarışın tətbiqi ölkə rəhbəri tə rə fin -
dən aparılan elektron hökumət quruculuğuna töhfə
oldu. Çıxarışların elektron müstəviyə keçməsi ay -
rı-ayrı dövlət qurumları tərəfindən verilən aidiyyəti
sorğuların cavablandırılması, əhalinin əmlakları
üzərində iqtisadi əməliyyatların aparılması işini
daha da yüngülləşdirdi və optimallaşdırdı. Elek -
tron çıxarışın tətbiqi təkrar qeydiyyat sahəsində
pro sedurları tam olaraq avtomatlaşdırdı. Bundan
baş qa çıxarışların arxivləşdirilməsinin elektron
qay da da həyata keçirilməsi vətəndaş məm nun lu -
ğu nun artmasına şərait yaratdı. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 2019-cu il fevralın 19-da imzaladığı “Bə -
zi çoxmənzilli binaların istismarına icazə veril mə -
si nin sadələşdirilməsi haqqında” Fərmanıvətəndaş
məm nunluğuna, onların sadə yollarla mülkiyyətini
qey diyyata almasına, ölkədə leqal əmlakların sa -
yının artması istiqamətində bir yenilik oldu. Fər -
ma nın  icrası ilə bağlı Əmlak Məsələləri Dövlət
Ko mitəsi tərəfindən “Əmlakını qeydiyyata al və
mül ki yyətinə sahib ol” kampaniyası çərçivəsində
vətəndaşların yaşadıqları ünvanda səyyar xidmət
göstərilir, əmlaklarına dair çıxarışlar verilir, o cüm -
lə dən ilkin sənədlər toplanır. Proses davamlı olaraq
hə yata keçirilir. 

Qeydiyyat xidmətlərini vətəndaşa daha yaxın
edən sosial layihə “Əmlakını qeydiyyata al və mül -
kiy yətinə sahib ol” kampaniyası əhalinin bütün tə -
bə qələrini əhatə etməkdədir. Sosial kampaniyalar
va sitəsilə səyyar mobil ofislər şəhərlərlə yanaşı,
uc qar dağ kəndlərində, iş yerlərində, fermer tə sər -
rü fatlarında olmaqla birbaşa vətəndaşların ün van -
larında qeydiyyat xidməti göstərir, əmlaklarına
dair ilkin sənədlər toplayır.Daşınmaz əmlakın qey -
diy yat xidmətlərinin bilavasitə vətəndaşın ün va -
nın da göstərilməsi onların əlavə vaxt itirmədən, ra -
hat lıqla, ünvanlarında qeydiyyat xidmətlərindən
ya rarlanmasına imkan verir. Qeyd edək ki, 2014-
cü ildən bəri komitə tərəfindən ölkə üzrə 400 minə
ya xın fiziki və hüquqi şəxsə səyyar formada qey -
diy yat xidmətləri göstərilib.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi tərəfindən
istismarına icazə verilən binaların çıxarışla təmin
olunması ilə bağlı işlər sürətlə davam edir. Xidməti
vətəndaşın ünvanında göstərən Komitə ölkə
başçısı cənab İlham Əliyevin 2013-cü il 22 iyul
tarixli Sərəncamı ilə jurnalistlər üçün inşa edilmiş

və onların mülkiyyətinə verilmiş ikinci binada
yerləşən mənzillərə dair elektron çıxarış hazırlayır.
Bununla bağlı komitə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Va si tə lə -
rinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun iştirakı
ilə oktyabrın 2-dəhəmin binada səyyar qeydiyyat

xidməti göstərərək media nümayəndələrindən
əmlaklarına dair ilkin sənədləri toplayıb. Bütün bu
işlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 2019-cu il fevralın 19-da imzaladığı
“Bəzi çoxmənzilli binaların istismarına icazə
verilməsinin sadələşdirilməsi haqqında” Fər ma nı -

nın icrası çərçivəsində reallaşdırılır.
“Əmlakını qeydiyyata al və mülkiyyətinə sahib

ol” kampaniyası çərçivəsində jurnalistlər üçün inşa
edilən binanın həyətindəcə sakinlərdən ilkin sə nəd -
lər toplandı.Vətəndaşlaryaşadıqları məkana gə ti ri -
lən mobil ofislərə şəxsiyyət vəsiqəsini, maliyyə
ara yışını, protokoldan çıxarışını təqdim etdi lər.
Dövlət tərəfindən media işçilərinə göstərilən bu
qay ğı jurnalistlərinmənzil-məişət şəraitinin yax şı -
laş masına, onların mülkiyyət hüquqlarının təmin
olun masına istiqamətlənib.  

Eyni zamanda belə bina sakinləri üçün da şın -
maz əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı maarifləndirmə
tədbiri də keçirildi. Maarifləndirmə çərçivəsində
bildirildi ki, artıq mənzil sahibləri çıxarışlarını
kağız formasında deyil, elektron qaydada əldə edir.
Həmin mülkiyyət sənədi şəxsin Elektron hökumət
portalındakı kabinetinə yerləşdirilir. Çıxarışlar
barədə bütün məlumatlar şəxsin telefon nömrəsinə
və elektron poçt ünvanına göndərilir. Elektron
qaydada göndərilən informasiyada çıxarışın re -
yestr, qeydiyyat nömrələri, elektron çıxarışın yox -
la nılması ilə bağlı keçid linki göstərilir.   

Jurnalistlər üçün tikilən binalarla yanaşı, digər

istismarına icazə verilən binalardakı mənzillərin də
elektron çıxarışla təmin olunması həyata keçirilir.
Komitə MTK-ları və vətəndaşları bu prosesdə fəal
olmağa çağırır. İstismarına icazə verilən bina sa -
kin ləri əmlakına dair elektron çıxarışın ha zır lan -
ması üçün ilkin sənədlərlə birgə Əmlak Xidmətləri
Məkanına müraciət edə bilər. Bundan başqa prose-
sin daha intensiv aparılması üçün “Əmlakını qey -
diy ya ta al və mülkiyyətinə sahib ol” kimi sosial
kam paniyalar keçirilir. Hər həftə Bakının müxtəlif
ra yonlarında olan belə binaların həyətlərində, və -
təndaşların ünvanlarında səyyar qeydiyyat xidməti
göstərilir. Sakinlər ilkin sənədlərini mobil ofislərə
təqdim edirlər. Növbəti kampaniya oktyabrın 2-si
Bakının Nəsimi rayonunda, oktyabrın 3-ü və 4-ü
isə Nərimanov rayonunda keçiriləcək.  

Belə kampaniyaların keçirilməsi vətəndaş
məm nunluğunun təmin edilməsinə, vətəndaş-mə -
mur ünsiyyətinin azaldılmasına, o cümlədən vaxt
itirmədən rahatlıqla əmlakların rəsmi qeydiyyata
alınmasına imkan verir. Həmçinin qeydiyyat pro -
se durlarının sadələşdirilməsi, sosiallıq prinsipinin
tə min edilməsi, insan amilinin gücləndirilməsi də
əsas vəzifələrdəndir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
daşınmaz əmlakla bağlı göstərdiyi xidmətlərin
keyfiyyətinin daha da yüksədilməsi məqsədilə hər
bir sualın anında cavablandırılması, müraciətlər
üzrə izahın verilməsi və araşdırılmasıKomitənin
193 Çağrı mərkəzi tərəfindənaparılır. Sistemin
müasir tələblərə uyğun formada təşkil edilməsi
vətəndaş müraciətlərinin operativ qəbuluna imkan

verir. Eyni zamanda vətəndaşların göstərilən
elektron xidmətlərlə bağlı əlavə vaxt itirmədən,
struktur bölmələrə getmədən məlumat əldə
etmələri 193 nömrəli Çağrı mərkəzi ilə təmin
edilir.

Çağrı mərkəzinə yanvar-sentyabr ayları ərzində
21 minə yaxın vətəndaş müraciəti daxil olub.
Müraciətlərdən 20 mindən çoxu sorğu tipli, 800-ə

yaxını araşdırma tələb edən məsələlərdir. Vətən -
daşlar tərəfindən ünvanlanan sorğularınmövzuları
əsasən, ərizə və məktubların icrası, daşınmaz
əmlakların dövlət qeydiyyatına alınması, elektron
xidmətlərdən istifadə, dövlət əmlakının özəlləş -
dirilməsi ilə bağlı olub.

Daxil olan hər bir müraciət dərhal qeydiyyata
alınıb və operativ cavablandırılması təmin edilib.

Araşdırma tələb edən müraciətlər isə həll
edilməsi üçün aid olduğu struktur bölməyə
yönləndirilib. Regionlar üzrə 9 aylıq statistikaya
gəldikdə isə, müraciətlərin 17 minə yaxını Bakı
şəhərindən, 4 minə yaxını isə bölgələrdən
ünvanlanıb.

193 Çağrı mərkəziƏmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin fəaliyyət istiqamətləri üzrə bütün

sorğuların cavablandırılması, vətəndaşların bu
sahə ilə bağlı hər hansı problemlərinin aradan
qaldırılması və xidmətlərlə bağlı hüquqi
məlumatlandırılması üçün canlı və səsli menyu
rejimində olmaqla fasiləsiz fəaliyyət göstərir. Çağrı
mərkəzinin əməkdaşları canlı rejimdə həftənin iş
günləri saat 9.00-dan 18.00-dək vətəndaşların
xidmətindədir.

Qeyd: Avadanlıqların demontajı hərracın
qalibi tərəfindən keçirilməlidir.

Qeyd: 1-4-cü sətirdə  Azərbaycan Respublikası
Ver gilər Nazirliyi yanında Lokal Gəlirlər Depar ta -
men ti nin balansında olan  avadanlıqlar 3-cü dəfə

10% endirimlə təkrar hərraca çıxarılır.
Qeyd: Sifarişlər Azərbaycan Respublika sı Əm -

lak Məsələləri Dövlət Komitəsi Əmlak Xidmətləri
Mə kanında (Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza
Ulu türk küçəsi 20) və yaxud  e–emdk.gov .az elek -

tron portalı vasitəsilə  hərracın keçirilməsinə ən
gec 3 (üç) bank günü qalanadək qəbul olunacaqdır:
Ava danlıqlar barədə ətraflı məlumatı pri va ti za ti -
on.az portalından almaq olar. Hərracda iştirak et -
mək üçün (elektron sifariş verənlər istisna olaraq)

hər ra cın keçirilməsinə ən azı 3 bank günü
qalanadək aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır:

1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hü -
quqi şəxslər üçün:notarial qaydada təsdiq olun muş
qeydiyyat şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖİN)

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

05 noyabr 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan avadanlıqların siyahısı

Açıq səhmdar cəmiyyətlərində səhmlərin əmək kollektivinin üzvlərinə və onlara bərabər 
tutulan şəxslərə güzəştli satışın yekun nəticələri barədə məlumat

193 Çağrı mərkəzinə edilən bütün zənglər anında cavablandırılır: ilin 9 ayında 21 minə yaxın vətəndaş müraciəti daxil olub

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avadanlığın adı Zavod nömrəsi Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Lokal Gəlirlər Departamenti Lift ”GeN2-Regen” B7NZ5285 2014 36000 3600
2. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Lokal Gəlirlər Departamenti Lift ”GeN2-Regen” B7NZ5286 2014 36000 3600
3. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Lokal Gəlirlər Departamenti Generator “GPR700” 700 KVA G110100087 2011 33300 3330
4. Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyi yanında Lokal Gəlirlər Departamenti Elektrik şiti “GEN Power” 2011 4950 495

Bakı şəhəri  üzrə 01 oktyabr 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış  hava nəqliyyat vasitəsinin  siyahısı

№ Səhmdar cəmiyyətinin
adı

Nizamnamə kapitalı
(manat)

Buraxılmış
səhmlərin ümumi

sayı  (ədəd)

Güzəştli satışa
çıxarılan  səhmlərin

sayı  (ədəd)

Güzəştli satışda
iştirak etmək

hüququ olanların
sayı  (nəfər)

Hər bir işçinin
bərabər sayda

təqdim edəcəyi
pulun məbləği

(manat)

Güzəştli satışda
iştirak edənlə- rin

sayı (nəfər)

Güzəştli satışa
təqdim edilən pulun

məbləği  (manat)

Güzəştli satışın
yekunlarına əsasən

bölüşdürül-müş
səhmlərin sayı

(ədəd)

Alınmış səhmlə-rin
faizi

Güzəştli sa- tışın
keçirilməsi
haqqında

sərəncamın     №-si
və tarixi

Güzəştli satışın
keçirilmə tarixi

1 Bakı Neftqazmədən
Avadanlıqları Zavodu 3 000 000,00 1 500 000 225 000 26 12 114,20 4 48 456,80 34 612 2,3 № 153 02.08.19 03.09.2019-

27.09.2019

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Hava gəmisinin tipi Zavod nömrəsi Dövlət qeydiyyat nişanı Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) Hərracda yekun satış qiyməti (manat) Protokol №-si və tarixi

1 “Azərbaycan Hava Yolları” QSC Mİ-8 MTV1 vertolyot 95639 4K-25494 1991 100000 100000 27/19 29.08.2019
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01 oktyabr 2019-cu il tarixində keçirilmiş hərracda satılmış dövlət nəfinə müsadirə edilmiş  əmlakların siyahısı

05 noyabr 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                    
Nizami rayonu

1 "Nokia" markalı mobil telefon Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 5 5
Xətai rayonu

1 "Acer" markalı noutbuk Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 60 60
Binəqədi rayonu

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 6 50 50

manatla

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

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Masallı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Goranboy şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Yevlax şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Beyləqan şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Ağdaş 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 Mobil telefon, elektrik qidalandırıcı və qulaqcıq Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 3 17.25 1.73
Xətai rayonu

1 Noutbuk Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 150 15
Mingəçevir şəhəri

1 "HP Deskjet 1510" markalı çap qurğusu Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin 2 saylı zona bölməsi ədəd 1 90 9

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

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 Masallı şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Masallı şəhəri üzrə: ünvan: Masallı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 32A, əlaqə telefonu: (kod 022521) 5-32-00
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 Goranboy şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Goranboy şəhəri üzrə:ünvan: Goranboy şəhəri, İlham İsmayılov

küçəsi 31, əlaqə telefonu: (kod 02224) 5-21-67
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 Yevlax şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Yevlax şəhəri üzrə: ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi 8A,

əlaqə telefonu: (kod 022336) 6-45-62
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 Beyləqan şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Beyləqan şəhəri üzrə: ünvan: Beyləqan şəhəri, S.İmrəliyev

küçəsi, 95 əlaqə telefonu: (kod 02122) 5-16-24
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.

Ucar şəhəri üzrə: ünvan: Ucar şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi 28,
əlaqə telefonu: (kod 02021) 3-01-13, 3-36-77

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.

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 Ağdaş şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Ağdaş şəhəri üzrə: ünvan: Ağdaş şəhəri, Heydər Əliyev

Xıyabanı küçəsi, 1, əlaqə telefonu: (kod 02023) 5-22-99
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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

1 Geodezik cihaz Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 5 35,000 3500

№ 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

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Əmlak kom-
pleksi

Masallı rayonu,
Qızılavar kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 356.3 1516.2 x 27000 x 9000 36000 3600 

№ 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-yaşayış
binası

Goranboy rayo nu,
Qarquçaq kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin
İdarəetmə Mərkəzi 

1 mərtəbəli ayrı
tikili 54.9 206.2 450 850 1300 130 

№ 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

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 "İstisu" meh-
manxanası

Yevlax şəhəri, S.C.Pi -
şəvəri küçəsi, 14B

Yevlax Şəhər İcra Hakimiyyəti, Yevlax Şəhər
Kommunal Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi 1562.6 2835.8 x 190000 x 35000 225000 22500

№ 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 satılmış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Yuxarı Aran qəsəbə
Mədəniyyət evi

Beyləqan rayonu,
Yuxarı Aran qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Kürdəmir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 754.4 3483.0 2 15000 x 5000 20000 2000 

2 Milabad qəsəbə
Mədəniyyət evi

Beyləqan rayonu,
Milabad qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,
Kürdəmir Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 929.8 2948.0 3 16000 x  5000 21000 2100 

№ 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 lər lə
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Bərgüşad kənd
Mədəniyyət evi

Ucar rayonu,
Bərgüşad kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir -
liyi, Ağdaş Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 310.0 477.2 5 6500 x 1000 7500 750 

2 Alıcqışlaq kənd
klubu

Xaçmaz rayonu,
Alıcqışlaq kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir -
liyi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 260.7 296.0 3 4250 x  750 5000 500 

3 Mollaburhan
kənd klubu

Xaçmaz rayonu,
Mollaburhan kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir -
liyi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 100.2 157.5 x 1250 x  250 1500 150 

4 Uğur kənd
klubu

Qusar rayonu, Uğur
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir -
liyi, Xaçmaz Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 332.4 734.0 3 4250 x  1750 6000 600 

№ 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 -
lər lə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Kərpic istehsal
edən sahə

Ağdaş rayonu, Aşağı
Nemətabad kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 45.0 16789.0 x 2500 x  35000 37500 3750
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(Ərizələr 07 oktyabr 2019-cu il - 06 noyabr 2019-cu 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 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, çıxarışın
nömrəsi və tarixi

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

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

Sumqayıt ərazi şöbəsi
67 kv.m
Satılır 289.00 974.00 Sahibkarlıq II zona 309012003098 Elektron

çıxarış 07.06.2019

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

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

Sumqayıt ərazi şöbəsi
28 kv.m
Satılır 121.00 407.00 Sahibkarlıq II zona 309012003109 Elektron

çıxarış 29.06.2019

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

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

Sumqayıt ərazi şöbəsi
125,6 kv.m

Satılır 555.50 1826.00 Sahibkarlıq II zona 309012003101 Elektron
çıxarış 18.06.2019

4 Abşeron rayonu Cey -
ranbatan Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırda lan

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

Abşeron ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 540.00 1476.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014939 Elektron
çıxarış 24.06.2019 

5 Abşeron rayonu
Masazır Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

Abşeron ərazi şöbəsi
183 kv.m

Satılır 164.70 1570.10 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014868 Elektron
çıxarış 15.04.2019 

6 Salyan rayonu
Sarvan Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi 3,5 ha İcarə 4.10 112.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 809012001763 RX №

0911318 20.07.2016

7 Salyan rayonu
Marışlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 181.70 960.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 809012002686 Elektron
çıxarış 08.08.2019 

8 Salyan rayonu
Marışlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 181.70 960.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 809012002687 Elektron
çıxarış 08.08.2019 

9 Salyan rayonu
Marışlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

küçəsi14 Tel: (021) 215 27 98
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Şirvan ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 181.70 960.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 809012002692 Elektron
çıxarış 19.08.2019 

10 Lənkəran rayonu
Göy şaban Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala

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

Lənkəran ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 14.04 105.00 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı II qrup əkin 802012002692 Elektron

çıxarış 28.06.2019

11 Astara rayonu Kijəbə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala

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

Lənkəran ərazi şöbəsi
200 kv.m

Satılır 21.00 3700.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 801012001005 Elektron
çıxarış 10.07.2019

12 Kürdəmir rayonu Də -
yir manlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 50,0 ha İcarə 50.40 1250.00 Heyvandarlıq IV qrup örüş 906012000799 Elektron
çıxarış 31.05.2019

13 Kürdəmir rayonu Qa -
ra bucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 60,0 ha İcarə 60.48 1260.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup örüş 906012000775 RX №

1357251 11.12.2018

14 Ucar rayonu Qazyan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 40,0 ha İcarə 40.32 1000.00 Heyvandarlıq IV qrup örüş 904012000957 Elektron
çıxarış 25.07.2019

15 Göyçay rayonu Potu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 2,0 ha İcarə 15.60 90.00 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı III qrup əkin 408012001244 Elektron

çıxarış 24.06.2019

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

pekti 28 Tel: (020) 213 01 13
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 3,0 ha İcarə 23.40 120.00 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı III qrup əkin 408012001217 Elektron

çıxarış 07.06.2019

17 Ağdam rayonu Xın -
dırıstan Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 357 Tel: (020) 205 27 77
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
60 kv.m
Satılır 6.33 744.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 609012000527 Elektron

çıxarış 30.06.2019

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

pekti 357 Tel: (020) 205 27 77
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Bərdə ərazi şöbəsi
205 kv.m

Satılır 104.60 324.00 Fərdi yaşayış evi I zona 610012001610 Elektron
çıxarış 15.07.2019

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001511 Elektron
çıxarış 01.11.2018

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001511 Elektron
çıxarış 01.11.2018

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001511 Elektron
çıxarış 01.11.2018

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001511 Elektron
çıxarış 01.11.2018

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001511 Elektron
çıxarış 01.11.2018

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001511 Elektron
çıxarış 01.11.2018

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001511 Elektron
çıxarış 01.11.2018

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001511 Elektron
çıxarış 01.11.2018

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 192.00 3200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001511 Elektron
çıxarış 01.11.2018

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 144.00 2400.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001511 Elektron
çıxarış 01.11.2018

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
800 kv.m

Satılır 384.00 6400.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001511 Elektron
çıxarış 01.11.2018

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

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
650 kv.m

Satılır 312.00 5200.00 Fərdi yaşayış evi II zona 501012001511 Elektron
çıxarış 01.11.2018

31 Qazax rayonu Alpout
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq

küçəsi 75 Tel:(022) 295 17 96
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qazax ərazi şöbəsi
60 kv.m
Satılır 3.78 360.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 501012001098 RX №

0756032 05.11.2015

32 Xaçmaz rayonu Pal -
çıqoba Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
7273 kv.m

İcarə 1.05 34,00 3,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) I qrup örüş 302012002426 RX №

1146014 04.10.2017

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003212 Elektron
çıxarış 11.04.2019

34 Xaçmaz rayonu Köh -
nə Xudat Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
664 kv.m

Satılır 147.39 757,00 76,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003374 Elektron
çıxarış 31.07.2019

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 88.79 600,00 60,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003406 Elektron
çıxarış 06.08.2019

36 Xaçmaz rayonu Mür -
şüdoba Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
307 kv.m

Satılır 30.85 1664,00 167,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 302012003290 Elektron
çıxarış 17.06.2019

37 Quba rayonu Vəlvələ
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
66,31 ha

İcarə 453.56 1990,00 199,00 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı III qrup əkin 303012002705 Elektron

çıxarış 29.08.2019

38 Quba rayonu Vəlvələ
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
11,19 ha

İcarə 16.22 336,00 34,00 Kənd təsərrüfatı məh -
sullarının istehsalı sair torpaqlar 303012002706 Elektron

çıxarış 29.08.2019

39 Quba rayonu Rustov
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 128.86 1250,00 125,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002680 Elektron
çıxarış 31.07.2019

40 Quba rayonu Rustov
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 128.86 1250,00 125,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012002681 Elektron
çıxarış 31.07.2019

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 77.32 1860,00 186,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 303012001972 RX №
0961683 05.11.2016

42 Quba rayonu Alpan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
15 kv.m
Satılır 1.16 165,00 17,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 303012002640 Elektron

çıxarış 13.06.2019

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
2371 kv.m

İcarə 0.11 6,00 1,00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup örüş 301012002080 Elektron

çıxarış 27.06.2018

44 Şabran rayonu
Pirəbədil Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 83.92 600,00 60,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 304012001192 Elektron
çıxarış 28.06.2019

45 Şabran rayonu
Pirəbədil Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 69.93 500,00 50,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 304012001210 Elektron
çıxarış 26.07.2019

46 Şabran rayonu
Pirəbədil Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
07 noyabr 2019-cu il tari xinədək

Xaçmaz ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 139.87 1000,00 100,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 304012001202 Elektron
çıxarış 25.07.2019

47 Şamaxı rayonu
Göylər Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Şamaxı ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 0.792 22,00 2,20 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup örüş 410012000635 RX №

1077584 08.07.2017

48 Balakən rayonu
Qullar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 457.28 1800.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 401012001247 Elektron
çıxarış 05.02.2019

49 Balakən rayonu
Qullar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 381.07 1500.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 401012001246 Elektron
çıxarış 05.02.2019

50 Zaqatala rayonu
Zaqatala Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev pros-

pekti 9A Tel: (024) 244 26 10
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Şəki ərazi şöbəsi
3900 kv.m

Satılır 1560.00 18564.00 Sahibkarlıq III zona 402012002494 Elektron
çıxarış 21.08.2019

51 Qəbələ rayonu Nic
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
5600 kv.m

İcarə 224.00 224.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 406012001021 Elektron
çıxarış 09.08.2019

52 Qəbələ rayonu
Vəndam Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu, Z.Əliyeva

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
32,0 ha
Satılır 69350.40 96000,00 4800,00 Sahibkarlıq şərti yararsız 406012001025 Elektron

çıxarış 16.08.2019

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

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 180.00 1638.00 Fərdi yaşayış evi II zona 405012002048 RX №
1426838 18.01.2019

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

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 90.00 819.00 Fərdi yaşayış evi II zona 405012002107 Elektron
çıxarış 

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

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 204.00 1092.00 Fərdi yaşayış evi I zona 405012002166 Elektron
çıxarış 18.07.2019

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

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
320 kv.m

Satılır 163.20 873.60 Fərdi yaşayış evi I zona 405012002147 Elektron
çıxarış 11.06.2019

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

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 429.60 703.30 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002183 Elektron
çıxarış 31.07.2019

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

küç 6 Tel: (024) 205 45 56
07 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 782.40 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002172 Elektron
çıxarış 25.07.2019



5ELANLARШЯНБЯ, 5 OKTYABR 2019-cу il, №40 (1145)

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat                                                                                                                                                                                                                                                                    
Torpaq müsabiqə və hərracları noyabr ayının 07-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.                                                                                                                                                                  

(Ərizələr 07 oktyabr 2019-cu il - 06 noyabr 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da İmişli şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

Sıra
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Torpağı müsabiqə və
ya hərraclara çıxaran

hüquqi şəxs (yerli icra
hakimiyyəti,
bələdiyyə)

Müsabiqə və
ya hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə
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bağlanacaq müqavilənin layihəsi
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nı
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və ya icarəyə
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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
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Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin

nömrəsi, çıxarışın nömrəsi
və tarixi

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 782.40 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002173 Elektron
çıxarış 25.07.2019

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 782.40 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002174 Elektron
çıxarış 25.07.2019

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 782.40 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002175 Elektron
çıxarış 25.07.2019

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
1200 kv.m

Satılır 515.52 782.40 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 405012002176 Elektron
çıxarış 25.07.2019

63 Oğuz rayonu Padar
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 1,4827 ha İcarə 3.20 148,27 14,82 Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) örüş 405012001787 Elektron

çıxarış 

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

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
1000 kv.m

İcarə 0.22 8.00 Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) örüş 405012002042 RX №

1427010 10.01.2019

65 Oğuz rayonu Sincan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 56 kv.m İcarə 18.60 310.00 Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) örüş 405012001968 RX №

1408090 23.10.2018

66 Oğuz rayonu Sincan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
3000 kv. m

İcarə 0.65 68.40 Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) örüş 405012002051 RX №

1426809 21.01.2019

67 Oğuz rayonu Sincan
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi
3000 kv.m

İcarə 0.65 68.40 Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) kolluq örüş 405012002036 RX №

1427134 04.01.2019

68 İsmayıllı rayonu
Diyallı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

Qəbələ ərazi şöbəsi 1,8396 ha İcarə 1.46 68.07 Kənd təsərrüfatı
(heyvandarlıq) örüş 407012001381 Elektron

çıxarış 26.04.2019

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Masallı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

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

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında 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 Xırda Topdan
Satış Müəssisəsi

İmişli rayonu, Yalavac kəndi,
İmişli-Cəfərli yolunun kənarı

İstehsal və Xidmət Müəssisə lərinin İdarəetmə Mərkəzi,
keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin Fəhlə Təchizatı Birliyi 281.9 5580.0 x 10000 x  15000 25000 2500 

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 İmişli şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

İmişli şəhəri üzrə: ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11,

əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
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 Masallı şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Masallı şəhəri üzrə: ünvan: Masallı şəhəri, Talışxanov küçəsi,

32A, əlaqə telefonu: (kod 022521) 5-32-00
Hərracın keçirilməsi haqqında əlavə məlumatları Hərracların

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

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, Kəpəz rayonu, Zərifə
Əliyeva küçəsi, 3 əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76

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

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

Ucar şəhəri üzrə: ünvan: Ucar şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi 28,
əlaqə telefonu: (kod 02021) 3-01-13, 3-36-77

İmişli şəhəri üzrə:  ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11,

əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
Şəki şəhəri üzrə: ünvan: Şəki şəhəri, Heydər Əliyev prospekti,

9A, əlaqə telefonu: (kod 02424) 4-26-10, 4-40-36
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 Gəncə şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.
Gəncə şəhəri üzrə: ünvan: Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev adına

meydan (Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin binası) əlaqə telefonu: (kod

022) 256-13-76
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.

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.

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.

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

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.

№ 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 Kənd Məhsulları İstehsalı və
Emalı üzrə yardımçı təsərrüfat

Masallı rayo nu,
Xıl kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 986.1 26173.7 x 25000 x  50000 75000 7500 

№ 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 Beton və məhlul
istehsal edən sahə

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
Kimyaçılar küçəsi, 1 döngə 4

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 382.9 3700.0 x 22500 x  25000 47500 4750 

2 Yardımçı
təsərrüfat Saatlı rayonu, Heydərəbad kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə -

lərinin İdarəetmə Mərkəzi 174.2 34875.5 x 12500 x  35000 47500 4750 

3 "İncilli" kafesi Mingəçevir şəhəri, İncilli
küçəsi, 25

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 147.3 3650.0 2 7500 x  18250 25750 2575 

4 Şərab sexi Ucar rayonu, Müsüslü kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 361.9 33000.0 x 5000 x  50000 55000 5500 

5 7/9 saylı mağaza İmişli şəhəri, Xiyabani küçəsi İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 119.3 783.0 x 6750 x  4000 10750 1075 

6 Qoxmuq istirahət
zonası Şəki rayonu, Qoxmuq kəndi İstehsal və Xidmət Müəssisə -

lərinin İdarəetmə Mərkəzi 317.4 2867.0 x 17500 x  7500 25000 2500 

№ 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 Qeyri-yaşayış
binası

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

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 211.4 375.0 x 7500 x 7500 15000 1500

№ 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 

№ 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 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 

2 Yeməkxana Balakən rayonu,
Mahamalar kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 69.2 x x 2450 x  x 2450 245 

3 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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05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Ağcabədi şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da İmişli şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 noyabr 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

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

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

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

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

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Beyləqan şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Lənkəran şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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.

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 İmişli şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

İmişli şəhəri üzrə: ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11,

əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
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 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)
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)
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.

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 Cəlilabad şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Cəlilabad şəhəri üzrə: ünvan: Cəlilabad şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti, 151 əlaqə telefonu: (kod 02524) 5-50-03
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 Beyləqan şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Beyləqan şəhəri üzrə: ünvan: Beyləqan şəhəri, S.İmrəliyev

küçəsi, 95 əlaqə telefonu: (kod 02122) 5-16-24
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 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.

№ 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 Şənlik kənd
klubu

Ağcabədi rayonu,
Şənlik kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir 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 şərtlər -
lə satımış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Avtoqaraj İmişli rayonu,
Bəhrəmtəpə qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi sələrinin 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) qiyməti
(100%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin (satış) qiyməti
(manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin (satış)
qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 36 mənzilli yaşayış bi nasının
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 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 10 saylı ma ğa -
za (inşaat)

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

İstehsal və Xidmət Müəssisə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 1133.5 2716.1 x 15000 x  50000 65000 6500

№ 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
"İstehsalat Texnoloji Komp -

lektləşdirmə İdarəsi" Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Babək
prospekti, 61K; 61Q

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

2 5 saylı yanacaqdoldurma
məntəqəsi Hacıqabul şəhəri, İ.Qayıbov küçəsi, 15 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 20.0 1575.0 x 2000 x  8000 10000 1000 

3 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 

4 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 

5 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 

6 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 

7 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 

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

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı 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 Yaşayış binasının
yarımçıq tikilisi

Cəlilabad şəhəri, M.Hüseynzadə
küçəsi, 12 C

Cəlilabad Rayon İcra Hakimiyyəti, Cəlilabad rayon
Kommunal Müəssisələri Kombinatı 1692.5 2000 28000 30000 3000 

№ 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 şərtlər lə

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Klub binası Beyləqan şəhəri,
X.Natəvan küçəsi, 3A

Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyəti,
Beyləqan rayon Mənzil İstismar Sahəsi 304.3 448.0 x 18000 x 6300 24300 2430

№ 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
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 6 saylı
hamam

Lənkəran şəhəri, A.Mah -
mudov küçəsi, 156A

Lənkəran Şəhər İcra Hakimiyyəti, Lənkəran
şəhər Kommunal Müəssisələri Kombinatı 499.8 4479.4 x 25000 x  50000 75000 7500 
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05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq istifadəsiz olan daşınmaz dövlət əmlakının siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da İmişli şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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.
Beyləqan şəhəri üzrə: ünvan: Beyləqan şəhəri, S.İmrəliyev

küçəsi, 95 əlaqə telefonu: (kod 02122) 5-16-24
Füzuli şəhəri üzrə: ünvan: Füzuli rayonu, Horadiz şəhəri,

M.Rəsulzadə küçəsi, 38 (İcra Nümayəndəliyinin binası), əlaqə
telefonu: (kod 02631) 5-58-32

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 İmişli şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

İmişli şəhəri üzrə:  ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11,

əlaqə telefonu: (kod 02124) 6-35-31, 6-40-29
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 Goranboy şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham

İsmayılov küçəsi 31, əlaqə telefonu: (kod 02224) 5-21-67
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 İsmayıllı şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

İsmayıllı şəhəri üzrə: ünvan: İsmayıllı şəhəri, Heydər Əliyev

prospekti 46, əlaqə telefonu: (kod 02028) 5-64-64
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 Goranboy şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Goranboy şəhəri üzrə: ünvan: Goranboy şəhəri, İlham

İsmayılov küçəsi 31, əlaqə telefonu: (kod 02224) 5-21-67
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.
Bakı şəhəri üzrə: Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi (Əmlak

Xidmətləri Məkanının binası 2-ci mərtəbə)
ünvan:( Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küşəsi, 20)

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.

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 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 Salyan şəhərində yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Salyan şəhəri üzrə: ünvan: Salyan şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi

107, əlaqə telefonu: (kod 02125) 5-04-57, 5-05-16
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.

№ 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

Beyləqan şəhəri, M.Əsədov
küçəsi, 24

Beyləqan Rayon İcra Hakimiyyəti, Beyləqan rayon Mənzil İstismar
Sahəsi

1 mərtəbəli bina -
nın bir hissəsi 60.4 x 5400 x 5400 540 

2 Qeyri-yaşa-
yış binası

Füzuli rayonu, Horadiz şəhəri,
Q.Namazəliyev küçəsi, 79

Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti, Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti
Başçısının Horadiz şəhər İnzibati Ərazi Dairəsi üzrə Nümayəndəliyi

2 mərtəbəli ayrı
tikili 307.4 574.7 11250 2250 13500 1350

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Goranboy şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da İsmayıllı şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Goranboy şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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

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

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Lənkəran təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Salyan şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Qax şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin 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 şərtlərlə

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Təmir-Tikinti
Sahəsi

İmişli şəhəri, H.Aslanov
küçəsi, 11A

İstehsal və Xidmət Müəssi sə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 137.1 1864.3 1 5000 x  7500 12500 1250

№ Müəssisə və obyek-
tin 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
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qazanbulaq qəsəbə
Mədəniyyət evi

Goranboy rayonu,
Qazanbulaq qəsəbəsi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət
Nazirliyi, Gəncə Regional Mədəniyyət İdarəsi 224.9 262.6 4 5000 x 1000 6000 600

№ 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 45 saylı Təmir
Tikinti Sahəsi

İsmayıllı şəhəri, Heydər
Əliyev prospekti, 2

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 555.1 5432.8 1 15000 x 30000 45000 4500 

№ 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 satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi
ilkin (satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Səfikürd kənd
klubu

Goranboy rayonu,
Səfikürd kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazir -
liyi, Gəncə Regional Mədəniyyət və Turizm İdarəsi 69.4 215.3 2 5500 x  500 6000 600 

№ 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
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 12 saylı
mağaza

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Korgöz
qəsəbəsi, AZNS yaşayış massivi, "36K"

İstehsal və Xidmət Müəssi sə -
lərinin İdarəetmə Mərkəzi 313.2 1205.8 1 12500 x  6000 18500 1850 

№ 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
satılmış hissə (15%) (manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti  (manat)

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 10 saylı
yeməkxana

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Lökbatan
qəsəbəsi, N.Nərimanov küçəsi, 15

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 621.6 668.3 1 80750 28500 10000 90750 9075 

2 Qusar Kərpic
sexi Qusar rayonu, Hil kəndi İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 206.0 170160.0 x 5000 x 205000 210000 21000 

№ 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

satılmış hissə (15%) (manat)
Torpaq sahəsinin  ilkin (satış)

qiyməti  (manat)
Hərraca çıxarılan ümumi ilkin

(satış) qiyməti (manat)
10% beh
(manat)

1 Əmlak kom-
pleksi

Lənkəran rayonu,
Darquba kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 62.3 1371.1 x 3250 x  4250 7500 750

№ 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

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Yüksəliş yardımçı
təsərrüfatı

Salyan rayonu,
Peyk kəndi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 14.8 975173.9 x 1500 x 750000 751500 75150

№ 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 Lələli kənd
klubu

Qax rayonu,
Lələli kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Şəki Regional Mədəniyyət İdarəsi 82.8 256.9 x 2600 x 400 3000 300 
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05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Qazax şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Ağsu şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

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 Qazax şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Qazax şəhəri üzrə: ünvan: Qazax şəhəri, Azadlıq küçəsi, 75

əlaqə telefonu: (kod 02229) 5-17-96
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 Ağsu şəhərində müvafiq yerli hərrac komissiyası
tərəfindən keçiriləcəkdir.

Ağsu şəhəri üzrə: ünvan: Ağsu şəhəri, Səməd Vurğun küçəsi, 3,

əlaqə telefonu: (kod 02022) 6-29-49
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 Gəncə şəhərində yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.

Gəncə şəhəri üzrə: 
ünvan: Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Zərifə Əliyeva küçəsi, 3

əlaqə telefonu: (kod 022) 256-13-76

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 Qusar şəhərində yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.

Qusar şəhəri üzrə: 
ünvan: Qusar şəhəri, M.Füzuli küçəsi 21, əlaqə telefonu:

(kod 02338) 5-24-87

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 İmişli şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

İmişli şəhəri üzrə: 
ünvan: İmişli şəhəri, 20 Yanvar küçəsi 11, əlaqə telefonu:

(kod 02124) 6-35-31, 6-40-29

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 Şəki şəhərində yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.

Şəki şəhəri üzrə:
ünvan: Şəki şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 9A, əlaqə tele-

fonu: (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.

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 Xaçmaz şəhərində yerli hərrac komissiyası

tərəfindən keçiriləcəkdir.

Xaçmaz şəhəri üzrə:
ünvan: Xaçmaz şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 7 əlaqə tele-

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

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

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Gəncə şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, 
tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektlərin siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Qusar şəhərində
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da İmişli şəhərində
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Xaçmaz şəhərində
təkrar hərraca çıxarılacaq tikintisi dondurulmuş, tikintisinin normativ müddətləri ötmüş və tikintisi başa çatdırılmamış obyektin 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 Alpoud kənd
Diyarşunaslıq klubu

Qazax rayonu,
Alpoud kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Ağstafa Regional Mədəniyyət İdarəsi 80.4 101.2 3 1750 x 250 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 şərt lərlə

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

Hərraca çıxarılan ümumi ilkin
(satış) qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 Qeyri-yaşayış
binası

Ağsu rayonu,
Melioratorlar qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 153.2 560.0 x 7500 x 2500 10000 1000 

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı 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)

1 250 yük avtomaşını üçün qarajın
yarımçıq tikilisi

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Gəncə-Bakı avto-
mobil yolunun 3-cü kilometri

İstehsal və Xidmət Müəs -
sisələrinin İdarəetmə Mərkəzi 40081.0 10000 240000 250000 25000 

2 Avtoşinlərin bərpası və təmiri
müəssisəsinin yarımçıq tikilisi

Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu, Gəncə-Bakı avto-
mobil yolunun 3-cü kilometri

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 20013.0 5000 145000 150000 15000 

№ 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 Xürel kənd
klubu

Qusar rayonu, Xürel
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyi, Xaçmaz Regional

Mədəniyyət və Turizm İdarəsi
225.2 520.0 3 5000 x 1500 6500 650 

№ 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 5 saylı mağaza
İmişli şəhəri,

T.İsmayılov küçəsi,
70

Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti, Sosial

İnkişaf İdarəsi
570.4 1252.0 1 25000 x 6000 31000 3100 

2 7 saylı mağaza
İmişli şəhəri,

T.İsmayılov küçəsi,
66

Azərbaycan Respublikası
Dövlət Neft Şirkəti, Sosial

İnkişaf İdarəsi
573.0 1142.6 x 25000 x  6000 31000 3100 

№ 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 2 saylı
hamam

Şəki şəhəri,
B.Məmmədov

küçəsi, 29

Şəki Şəhər İcra Hakimiyyəti,
Şəki şəhər Kommunal

Təsərrüfatı İstehsalat Birliyi
151.3 213.5 x 12500 x 5000 17500 1750 

№ Obyektin adı Ünvanı Sifarişçi təşkilatın adı 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 İnternat məktəbinin yarım-
çıq tikilisi

Xaçmaz rayonu, Nabran
kəndi

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin İdarəetmə

Mərkəzi 
1151.9 12500 22500 35000 3500 
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05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Neftçala şəhərində 
təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

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

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: Hərrac Neftçala şəhərində müvafiq yerli hərrac

komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

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

fonu: (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.

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.

Daşkəsən şəhəri üzrə: 

ünvan: Daşkəsən şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 4, əlaqə
telefonu: (kod 02221) 5-56-51

Lənkəran şəhəri üzrə:
ünvan: Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabani küçəsi 30, əlaqə telefo-

nu: (kod 02525) 5-15-13
Şirvan şəhəri üzrə:
ünvan: Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 14, əlaqə telefonu:

(kod 02121) 5-27-98

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.

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 Xaçmaz şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası 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
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 Quba şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Quba şəhəri üzrə: ünvan: Quba şəhəri, Qasım İsmayılov küçəsi

3, əlaqə telefonu: (kod 02333) 5-31-62
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 Yevlax şəhərində müvafiq yerli hərrac
komissiyası tərəfindən keçiriləcəkdir.

Yevlax şəhəri üzrə: ünvan: Yevlax şəhəri, Q.Quliyev küçəsi 8A,

əlaqə telefonu: (kod 022336) 6-45-62
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
şərtlərlə satımış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)
10% beh (manat)

1 Kirayə Təmir
Sahəsi

Neftçala rayonu, Həsənabad
qəsəbəsi, Mirqurbanlı

məhəlləsi, 98D

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
304.2 11366.3 x 12500 x 25000 37500 3750 

2 Emalatxana
binası

Neftçala rayonu, Həsənabad
qəsəbəsi, H.Z.Tağıyev küçəsi,

143A

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
12.2 20378.8 x 750 x 49250 50000 5000 

3 Bərbərxana
Neftçala rayonu, Bankə

qəsəbəsi, H.Əmənov küçəsi,
9A

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
16.0 x x 800 x  x  800 80 

4 Maye qaz satışı
sahəsi

Neftçala rayonu, Bankə
qəsəbəsi, Ə.Gözəlov küçəsi,

2A

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi
51.8 65.8 x 1000 x  250 1250 125 

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

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Xaçmaz şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Quba şəhərində təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Yevlax şəhərində tekrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektin 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 Yardımçı
təsərrüfat

Daşkəsən rayonu,
Alunitdağ qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
1941.2 41000.0 x 25000 x  50000 75000 7500 

2
2 saylı

yanacaqdoldurma
məntəqəsi

Lənkəran şəhəri, Nəsimi
küçəsi, 23

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
20.7 4485.6 x 5000 x  87000 92000 9200 

3 Mal tövləsi Şirvan şəhəri, Hacıqabul
gölünün qərb hissəsi

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
987.5 x x 20000 x  x 20000 2000 

№ 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 satılmış hissə

(15%) (manat)

Torpaq sahəsinin
ilkin (satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 15 saylı bazarın 1
saylı Ələt filialı

Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu,
Ələt qəsəbəsi, A.Abdullayev

küçəsi, 8N

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi, keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin

Fəhlə Təchizatı Birliyi 
312.0 x x 25000 x  x  25000 2500 

№ 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 satılmış hissə (15%)

(manat)

Torpaq sahəsinin  ilkin
(satış) qiyməti

(manat)

Hərraca çıxarılan
ümumi ilkin (satış)

qiyməti (manat)

10% beh
(manat)

1 2 saylı mağaza Xaçmaz rayonu,
Xanoba kəndi

İstehsal və Xidmət
Müəssisələrinin

İdarəetmə Mərkəzi 
89.2 x x 1750 x x  1750 175 

№ 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 Talış kənd klubu Quba rayonu, Talış
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi 81.6 317.0 3 1500 x 500 2000 200 

2 Haput kənd
klubu

Quba rayonu, Haput
kəndi

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi,
Xaçmaz Regional Mədəniyyət İdarəsi 36.5 53.2 3 500 x 250 750 75 

№ 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 5 saylı mağaza Yevlax rayonu,
Aran qəsəbəsi

İstehsal və Xidmət Müəssisələrinin İdarəetmə
Mərkəzi, keçmiş "Azərsutikinti" Konserninin

Fəhlə Təchizatı Birliyi 
52.6 x x 3000 x  x  3000 300
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05 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da respublikanın şəhər və rayonlarında təkrar hərraca çıxarılacaq kiçik dövlət müəssisə və obyektlərinin siyahısı

"Azərxalça Elmi Yaradıcılıq İstehsalat
Birliyi müflis elan olunmasıbarədə
elanın “Mülkiyyət” qəzetində dərc

olunmasına köməklik göstərməyinizi
xahiş edirik.

"Azərxalça Elmi Yaradıcılıq İstehsalat
Birliyi müflis elan olunması ilə əlaqədar

1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi
Məhkəməsinə ərizə ilə müraciət etmişdir.

e-2-2(81)-1217/2019 saylı iqtisadi işə
məhkəmə baxışı 11.10.2019-cu il tarixə
saat 14:40-a təyin edilmişdir. Debitor və
kreditorlar 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi

Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər.
Unvan:  AZ-1022, Bakı şəhəri, Nəsimi
rayonu, N.Vəzirov küçəsi, 56. Əlaqə

telefonu: (012) 441-33-90."

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)

Siyəzən şəhəri üzrə: ünvan: Siyəzən şəhəri, Babək küçəsi,
50, əlaqə telefonu: (kod 02330) 4-01-04

Beyləqan şəhəri üzrə: ünvan: Beyləqan şəhəri, S.İmrəliyev

küçəsi, 95 əlaqə telefonu: (kod 02122) 5-16-24
Şirvan şəhəri üzrə: ünvan: Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə

küçəsi 14, əlaqə telefonu: (kod 02121) 5-27-98
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 52 saylı
mağaza

Siyəzən şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi,
55A

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 33.1 x x 750 x  x 750 75 

2 54 saylı
mağaza

Siyəzən şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi,
57

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 20.1 x x 450 x  x 450 45 

3 3 saylı
yeməkxana

Beyləqan rayonu, 1-ci Şahsevən kəndi,
Daşburun stansiyası

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 139.7 x x 6000 x  x 6000 600 

4 27 saylı
mağaza Şirvan şəhəri, 1 May küçəsi, 19 İstehsal və Xidmət Müəssi -

sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 292.0 1797.9 1 16000 x  10000 26000 2600 

5 42 saylı
mağaza

Bakı şəhəri, Suraxanı rayonu, Yeni
Günəşli qəsəbəsi, AB massivi, 137

İstehsal və Xidmət Müəssi -
sələrinin İdarəetmə Mərkəzi 1664.4 x x 400000 x  x 400000 40000 
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