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Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
rəhbərliyinin Naftalan şəhəri və 
Göygöl rayonunda keçirəcəyi vətəndaş
qəbullarının tarixi dəyişdirilib 3

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat
Torpaq müsabiqə və hərracları noyabr
ayının 21-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.   2

Ölkənin əmlak idarəçiliyi sahəsində ən
iri layihələrindən biri uğurla
reallaşdırılmaqdadır: 
bu sahədə nəticələr nələrdir?

Oktyabrın 15-də Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin yanında iqtisadi müşavirə
keçi rilib. Müşavirədə 2019-cu ilin 9 ayının sosial-
iqti sadi yekunları və 2020-ci ilin dövlət və icmal büd -
cə si layihələri müzakirə edilib. Dövlətimizin başçısı
mü şavirədə nitq söyləyib.

Prezident İlham Əliyevin nitqi:
- Doqquz ayın sosial-iqtisadi göstəriciləri müs bət -

dir. İqtisadi artım təmin olunub. Sevindirici hal ondan
iba rətdir ki, qeyri-neft sektorunda iqtisadi artım 3
faiz dən çoxdur. Bu, onu göstərir ki, şaxələndirmə ilə
bağ lı tədbirlər öz nəticəsini verir. Əlbəttə, biz istərdik
ki, artım daha da yüksək olsun. Hesab edirəm ki, bu -
na nail olmaq üçün kifayət qədər imkanlar, potensial
var. Sadəcə olaraq, biz bu potensialdan maksimum
sə mərə ilə istifadə etməliyik.

Yenə də qeyri-neft sənayesi sahəsində yüksək
gös təricilər mövcuddur. Beləliklə, qeyri-neft səna ye -
miz 15 faizdən çox artıb. Bu, onu göstərir ki, son il -
lər də aparılan islahatlar, xüsusilə qeyri-neft sek to ru -
nun inkişafı ilə bağlı atılan addımlar öz bəhrəsini ve -
rir. Deyə bilərəm ki, qeyri-neft sənayemizin 15 faiz -
dən çox artması dünya miqyasında rekord göstərici
he sab oluna bilər.

Bununla bərabər, bildiyiniz kimi, son illərdə kənd
təsər rüfatına böyük investisiyalar qoyulmuşdur. Kənd
tə sərrüfatının inkişafı prioritet sahə kimi müəyyən
edil mişdir. Mən, eyni zamanda, əvvəlki illərdə bir qə -
dər təəccüblənirdim ki, nə üçün bu qədər in ves ti si ya -
la rın müqabilində, bu qədər dəstəyin, subsidiyaların,
gü zəştli şərtlərlə verilmiş kreditlərin olduğu bir za -
manda kənd təsərrüfatında artım 2-3 faiz idi. Ancaq
hazırda bu sahədə də ciddi irəliləyiş müşahidə olunur.
Beləliklə, kənd təsərrüfatı doqquz ayda 7 faizdən çox
artmışdır.

Digər iqtisadi göstəricilərimiz də çox müsbətdir.
Bizim xarici dövlət borcumuz çox aşağı səviyyədədir
- ümumi daxili məhsulun cəmi 17 faizini təşkil edir.
Bu göstəriciyə görə biz dünya miqyasında doq qu zun -
cu yerdəyik. Onu da bildirməliyəm ki, bizdən daha
yax şı nəticəsi olan ölkələrin bəziləri o ölkələrdir ki,
on lara, ümumiyyətlə, xaricdən heç bir kredit verilmir.
Ona görə də onların yüksək pillədə olması əlbəttə ki,
ob yektiv mənzərəni əks etdirmir. Beləliklə, biz dünya
miq yasında xarici borcun aşağı səviyyəsinə görə qa -
baq cıl yerdəyik. Bunu bir daha demək istəyirəm, mən
hö kumət qarşısında vəzifə qoymuşam ki, biz xarici
döv lət borcumuzu ildən-ilə azaldaq və gələn ilin büd -
cəsində bu, nəzərdə tutulur.

İnflyasiya çox aşağı səviyyədədir, 2 faizdən bir
qədər çoxdur. Nəzərə almalıyıq ki, bu il çox ciddi və
bö yük sosial paket reallaşdı – 4 milyon 200 mindən
çox insanın maddi vəziyyəti yaxşılaşdı, pensiyalar,
əmək haqları, müavinətlər artırıldı. Yəni, bu məq səd -
lər üçün milyardlarla manat vəsait xərclənib və bu
vəsait sosialyönümlü istiqamətə nəzərdə tutulurdu.
Buna baxmayaraq, inflyasiya çox aşağı səviyyədədir.
Bu, çox yaxşı göstəricidir. Əhalinin gəlirləri yenə də
inflyasiyanı əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir.

Minimum pensiyanın alıcılıq qabiliyyətinin sə -
viy yəsinə görə Azərbaycan bu gün MDB mə ka nın da
bi rinci yerdədir. Orta aylıq pensiyanın həcminə görə
isə üçüncü yerdədir. Əlbəttə ki, bu, bizi qane edə bil -
məz. Ancaq mən müqayisə üçün bunu bildirməliyəm.
Hər şey müqayisədə ölçülür. Gələcəkdə də minimum
əmək haqqının, minimum pensiyanın artırılması üçün
bizdə iradə var və imkanlar buna uyğun olmalıdır.
Bu na nail olmaq üçün bütün maliyyə və iqtisadi sa hə -
də tam şəffaflıq təmin edilməlidir. Hazırda kifayət qə -
dər çox ehtiyatlarımız var və hökumət qarşısında və -
zi fə qoyulub ki, biz bütün bu ehtiyatları aşkarlayaq və
həm büdcə gəlirlərimizi artıraq, həm də büdcə
xərclərimiz məqsədyönlü və şəffaf olmalıdır.

Bir neçə gün bundan əvvəl mənim Sərəncamımla
Əli Əsədov Baş Nazir vəzifəsinə təyin edilib. Əli
Əsə dov uzun illər mənim köməkçim kimi fəaliyyət
gös tərib. Əminəm ki, Baş Nazir kimi o, mənim tərə -
fim dən qarşıya qoyulan vəzifələri icra edəcək. Əsas
və zifə iqtisadi artımı daha da yüksək rəqəmlərə qal -
dır maq və islahatları davam etdirməkdir.

Keçən il prezident seçkilərindən sonra mənim
and içmə mərasimindəki çıxışımda demək olar ki, bü -
tün əsas istiqamətlər üzrə hədəflər müəy yən ləş di ri lib -
dir. O çıxış proqram xarakterli çıxış idi. O çıxışdan
son ra biz əməli addımlara başladıq, islahatları dər in -
ləş dirdik. Vergi və gömrük sahələrində aparılan is la -

hat lar, şəffaflıqla bağlı addımlar öz səmərəsini ver -
mək də dir. Gömrük və vergi orqanları doqquz ayda
büd cə yə plandan əlavə 700 milyon manatdan çox və -
sa it daxil ediblər. Bu, bir daha onu göstərir ki, bizim nə
qədər böyük ehtiyatlarımız var. Bu gün də hələ bir çox
şirkətlər vergiləri tam ödəmirlər. Onların qara mü -
hasibatlığı var. Bəzi şirkətlərdə işləyənlər orada qey -
diyyata alınmır. Düzdür, son müddət ərzində on min -
lərlə iş yeri rəsmiləşdirildi və beləliklə, qara böl gə dən
ağ bölgəyə transfer olundu. Amma bu, kütləvi xa -
rakter daşımalıdır. Bir çox özəl şirkətlər vergiləri hə lə
də tam həcmdə ödəmir və ikili mühasibat sax la yır.

Vergi orqanları, digər hüquq-mühafizə orqanları
bu tipli dırnaqarası sahibkarlara qarşı çox ciddi təd -
bir lər görməlidirlər. Həmin sahibkarlar da bil mə li dir -
lər ki, vergiləri ödəmək onların borcudur. Onlardan
heç bir başqa ödəniş tələb oluna bilməz. Mən bütün
qu rumlar qarşısında bu vəzifəni qoydum, maksimum
şəf faflıq, dürüstlük olmalıdır, rüşvətxorluğa, korrup-
siyaya son qoyulmalıdır. Ancaq sahibkarlar dövlət
ver gisini tam şəkildə ödəməlidirlər. Biz bu vergilər
he sabına sosial layihələri icra edirik, vergilər he sa -
bına köçkünləri yerləşdiririk, vergilər hesabına or du -
mu zu gücləndiririk. Ona görə də vergini ödəməyən
ci na yət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir.

Bir çox hallarda eşidirik ki, bizdə standartlar, me -
yar lar Avropa standartlarına uyğun olmalıdır. Avropa
öl kə lərində vergisini ödəməyənə hansı cəza verilirsə,
biz də onlardan nümunə götürməliyik. Ona görə ver -
gi dən yayınmaq çox ciddi nəticələrə gətirib çı xar ma -
lı dır. Mən bütün aidiyyəti qurumlara bir daha bu tap -
şı rı ğı verirəm.

Bizim sosial siyasətimiz birmənalıdır. Dəfələrlə
de mişəm ki, siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan
və təndaşı dayanır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan so si -
al müdafiə sahəsində dünya miqyasında nümunəvi
öl kədir. Həm minimum əməkhaqqı, pensiyalar ar tı rı -
lır, həm də özünüməşğulluq proqramı geniş vüsət alır.
Bu il on mindən çox insan bu proqramla əhatə oluna-
caq. Ünvanlı sosial yardım alanların sayı artır. Mən
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi nazirinin qar şı -
sın da vəzifə qoydum ki, biz bu kateqoriyadan olan
insanlara daha geniş həcmdə yardım göstərək. İndi
hər bir ailə orta hesabla 200 manatdan çox yardım
alır. O, ailələrin sayı artmalıdır, qarşıya belə vəzifə
qoyulub.

Əlbəttə ki, əsas vəzifəmiz iqtisadi inkişafı şərt lən -

di rən islahatları dərinləşdirməkdir. Bütövlükdə Azər -
bay canda iqtisadi sahədə islahatlar uğurla gedir. Bey -
nəl xalq aparıcı maliyyə qurumları bu sahədəki fə aliy -
yə ti mizi yüksək qiymətləndirirlər. Mənim Dünya
Ban kı, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, Asiya
İn kişaf Bankı, Avropa İnvestisiya Bankı, Beynəlxalq
Valyuta Fondu və digər aparıcı beynəlxalq maliyyə
qurum larının rəhbərləri ilə çoxsaylı görüşlərim de mə -
yə əsas verir ki, Azərbaycanda aparılan islahatlar
yük  sək qiymətləndirilir.

“Doing Business” hesabatında biz biznes mühi ti -
nə görə dünya miqyasında 25-ci yerdəyik. Son he sa -
bat da Azərbaycan yenə də 20 ən islahatçı ölkə sırasın-
da yer alıb. Bu yaxınlarda Davos Ümumdünya İqti sa -
di Forumu yeni hesabat dərc edib. Bu hesabat bir da -
ha onu göstərir ki, Azərbaycanda aparılan islahatlar
ar dı cıl xarakter daşıyır. Hesabatdan bəzi məqamları
mən Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq
is tərdim. Bildiyiniz kimi, burada rəqa bət qa bi liy yət li -
lik lə bağlı bir çox meyarlar mövcuddur, həm ictimai-
si ya si vəziyyət, həm də cinayətkarlığa qarşı mü ba ri -
zə, iqtisadi islahatlar, sosial islahatlar, infrastruktur və
sair.

Beləliklə, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mü ba ri -
zə yə görə Azərbaycan dünyada 18-ci yerdədir. Deyə
bilə rəm ki, bu hesabat dünyanın 141 ölkəsi arasında
ke çi rilən tədqiqatın nəticələri əsasında hazırlanıb dərc
edil mişdir. Polis orqanlarına əhali tərəfindən inamın
səviy yəsinə görə Azərbaycan 30-cu yerdədir. Mül kiy -
yət hüquqlarının qorunması sahəsində bizim yerimiz
37-cidir. Hökumətin, yəni, dövlətin və rəhbərliyin
uzun müddətli strategiyasına görə Azərbaycan, fikir
verin, dünya miqyasında 10-cu yerdədir. Yəni, bu,
onu göstərir ki, düşünülmüş uzunmüddətli siyasət
Azər baycanda ən yüksək səviyyədə həyata keçirilir.
Rəh bərliyin dəyişikliklərə, yəni, islahatlara meyillilik
səviy yəsinə görə biz dünyada 5-ci yerdəyik. Nəq liy -
yat infrastrukturuna görə 31-ci yerdəyik. Yol in fra -
struk turuna görə 27-ci yerdəyik. Biz keçən hesabatda
34-cü yerdə idik, indiki hesabatda 27-ci yerdəyik və
MDB məkanında birinci yerdəyik. Dəmir yollarının
səviyyəsinə görə 34-cü yerdəyik. Nəqliyyat xidmət lə -
ri nin səmərəliliyinə görə 12-ci yerdəyik. Elektrik
ener ji sinin əlçatanlıq əmsalına görə biz dünyada ikin -
ci yerdəyik.

Son illərdə bu qədər elektrik stansiyalarının, ya -
rım stansiyaların, ötürücü xətlərin tikilməsi, bax, bizi

dün ya miqyasında ikinci yerə gətirib çıxardı. Fəal
əha linin rəqəmsal qabiliyyətinə görə 19-cu yerdəyik.
Bu, xalqımızın istedadını və mütərəqqi meyillərə ya -
xın olduğunu göstərir. Biznesi başlamaq baxımından
biz 8-ci yerdəyik və bu rəqəmlər əlbəttə ki, həqiqəti
əks etdirir. Çünki Davos Ümumdünya İqtisadi Fo ru -
mu dünyanın aparıcı beynəlxalq maliyyə qurum la rın -
dan biridir və çox mötəbər forumdur. Bildiyiniz kimi,
Azər baycan Prezidenti müntəzəm olaraq forumun ic -
laslarında iştirak edir.

Bütün bunlar əlbəttə ki, gördüyümüz işlərə veri -
lən yüksək qiymətdir. Ən böyük qiymət Azərbaycan
xal qı tərəfindən verilən qiymətdir. Bu yaxınlarda apa -
rı lan sorğuya əsasən demək olar ki, əhalinin mütləq
ək sə riyyəti Azərbaycan rəhbərliyini, bizim apar dı ğı -
mız siyasəti birmənalı şəkildə dəstəkləyir. Əlbəttə ki,
bu dəstək bizə güc verir, iradəmizi artırır və biz isla -
hat lara daha da böyük həvəslə, daha da böyük im kan -
lar la meyil göstəririk, bu islahatları aparırıq. Ancaq
bu na baxmayaraq, əlbəttə, bir daha demək istəyirəm
ki, istifadə olunmayan kifayət qədər ehtiyatlar var və
biz bu ehtiyatları aşkar etməliyik. Elə etməliyik ki,
Azərbaycanda hər bir sahə şəffaf olsun və ən yüksək
standartlara cavab versin. Əlbəttə ki, bu məqsədə nail
olmaq üçün korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı aman -
sız mübarizə aparılmalıdır. Hesab edirəm ki, hazırda
bu mübarizə bizi tam qane edə bilməz. Çünki biz bili-
rik ki, korrupsiya halları geniş vüsət alıb, təkcə Azər -
bay canda yox, bütün MDB məkanında. Yəni, bu, bi -
zim keçmişdən qalan acı mirasımızdır. Ancaq biz xo -
şa gəl məz hallara qarşı mübarizə aparmalıyıq və təkcə
hü quq-mühafizə orqanları yox, bütün aidiyyəti
qurumlar, o cümlədən vətəndaşlar. Mən dəfələrlə
demişəm ki, ictimai nəzarət daha da güclü olmalıdır.
Hər bir yerdə, hər bir bölgədə, Bakının hər bir yerində
əgər hansısa qanunsuzluq baş verirsə, aidiyyəti or -
qanlar bunu aşkarlamalı və bu qanunsuzluğa yol açan
vətəndaşları, insanları məsuliyyətə cəlb etməlidirlər.
Vətəndaşlar da öz növbəsində məlumat verməlidirlər,
ictimai nəzarət baxımından daha da fəal olmalıdırlar
ki, biz islahatları aparaq və ölkəmizin qüdrətini
artıraq.

Hazırda gələn ilin büdcəsi hazırlanır və bilirsiniz
ki, büdcə hər bir ölkənin əsas sənədlərindən biridir.
Yeni hökumət qarşısında bir çox vəzifələr qoyulub.
Mən Əli Əsədovu bu vəzifəyə təyin edərkən ona bir
çox vəzifələr tapşırdım. Onun qarşısına vəzifə qoy-

dum ki, islahatlar aparılmalıdır, o cümlədən kadr isla-
hatları. Müasir dünyagörüşlü, müasir iqtisadiyyatı bi -
lən, savadlı gənc kadrlar işə cəlb edilməlidir. Biz XXI
əsrdə yaşayırıq, köhnə təfəkkürlə, köhnə biliklərlə
gələcəyə necə gedə bilərik? Nə qədər biz təbii re surs -
la ra arxalanaraq, necə deyərlər, belə ətalət yolu ilə ge -
də bilərik? Düzdür, islahatlar aparılır, dediyim rə qəm -
lər bunun əyani sübutudur. Hər bir ölkə bu nəticələrlə
öyü nə bilər. Ancaq biz bilirik ki, ehtiyatlarımız çox -
dur. Onu da bilirik ki, əgər hər hansı dövlət və ya özəl
quruma təmiz, bilikli və Vətənə bağlı kadr gətirilirsə,
biz orada dərhal dəyişiklikləri görürük. Hesab olu nur -
du ki, bizdə elə sahələr var ki, orada islahatlar aparıla
bil məz. Onlardan biri də vergi sistemidir. Hesab olu -
nur du ki, necə deyərlər, o biabırçı vəziyyət əbədi qal -
ma lıdır və burada heç bir irəliləyişə nail ola bilmərik.
Am ma hər kəs gördü ki, biz vəziyyəti islahatlar yolu
ilə düzəldə bildik. Büdcəyə 100 milyonlarla manat
və sait daxil olub, digər sahələrdə də həmçinin.

Sosial müdafiə sahəsində nə qədər pozuntular
olub. Yeni nazir Sahil Babayev bunları üzə çıxardı və
çox ciddi islahatlar aparır. Onu da bildirməliyəm ki,
bu gün iqtidarda olan bəziləri də islahatlara qarşı çıxış
edir lər. Bu islahatlar onların şəxsi maraqlarına to xu -
nur. Onlar hər vəchlə bizim işimizə əngəl törətmək is -
tə yirlər. İslahatlara meyilli olan, yeni təfəkkürə malik
kadr ları qaralayırlar, o cümlədən mətbuatda. Mətbuat
bir növ daxili mübarizə növünə çevrilib. Bu, dö zül -
məz dir. Mən indi dərinə getmək istəmirəm. Amma
bil dir məliyəm: bu, dözülməzdir, bir hökumətin bəzi
üzv ləri digər üzvləri tərəfindən şantaj edilir. Onlar lə -
kə lənir. Prezidentin tapşırığı ilə onların apardığı is la -
hat la rın üzərinə kölgə salınır. Dözülməz vəziyyətdir.
Əgər kimsə hesab edir ki, biz bununla barışmalıyıq,
səhv edir. Çünki islahatlara alternativ yoxdur. Kim bu
yo lun yolçusudursa, əlbəttə, işləyəcək. Amma kim
bu na qarşı çıxır və altdan-altdan bizim işimizə mane
ol maq istəyir, əlbəttə ki, biz belə adamlarla bir yolun
yol çusu ola bilmərik. Ona görə bir də demək istə yi -
rəm ki, əhali də bilsin və hər kəs mənim sözümü eşit -
sin. Çox güclü siyasi iradə ortaya qoyulub. Biz Azər -
bay canı müasir, sürətlə inkişaf edən, şəffaflığı öz si -
ya sətində bayraq edən ölkə kimi görmək istəyirik və
bu na nail olacağıq. Heç kim bu işdə bizə mane ola
bil məz.

Gələn ilin büdcəsi ilə əlaqədar tapşırıqlar verildi.
Hö kumət üzvləri artıq neçə vaxtdır ki, işləyirlər. De -
mə li yəm ki, gələn ilin büdcəsi həm sosialyönümlü,
həm də investisiyayönümlü olmalıdır. Biz gələn il də
cid di sosial proqramlar icra edəcəyik, əhalinin ya şa -
yış səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün önəmli addımlar
atı lacaq, infrastruktur layihələrinin icrası ilə əlaqədar
kifayət qədər vəsaitimiz olmalıdır. Ancaq gələn ilin
xərc lərinə biz çox böyük diqqətlə baxmalıyıq və bu -
ra da şəffaflığı tam təmin etmək üçün hökumət gərək
tək lif lər versin. Tezliklə, ilin sonuna qədər bu tək lif lə -
rə baxılacaq. Beləliklə, əminəm ki, biz eyni həcmdə
olan işi az vəsaitlə icra edə bilərik. Buna nail olmaq
üçün, ilk növbədə, şəffaflıq, dövlət nəzarəti və ictimai
nə zarət olmalıdır. Bütün dövlət qurumlarına deyirəm,
yox sa onlar pis öyrəşiblər. Hər ilin sonunda büdcə
mü zakirə olunarkən, sifarişlər göndərirlər. Özü də
ora da şişirdilmiş rəqəmlər öz əksini tapır, havadan
gö türülmüş rəqəmlər. Onlardan soruşanda ki, misal
üçün bənd tikmək, yol çəkmək, kabel çəkmək bu qə -
dər vəsait barədə rəqəmi haradan götürürsən!? Ha va -
dan. Sonra araşdırma aparılır, görünür ki, şişirdiblər.
Nəyə görə şişirdiblər? Aydın məsələdir nəyə görə.
Buna da son qoyulmalıdır. Ona görə Maliyyə Na zir -
li yi, İqtisadiyyat Nazirliyi, - bunu təkcə onların boy -
nu na atmaq olmaz, - hökumət də nəzarətçi kimi şi şir -
dil miş bütün o rəqəmləri təhlil etsinlər və real rəqəm -
lə ri müəyyənləşdirsinlər. O rəqəmləri verənlər gərək
mə su liyyət daşısınlar. Əgər bu dəfə bizim dövlət
qurum larımız, şirkətlərimiz yenə də şişirdilmiş rə -
qəm lər versələr, artıq özlərini ifşa etmiş olacaqlar.
Hö ku mət əlbəttə ki, onların bütün təkliflərinə ba xa -
caq. Amma onlar əgər şişirdilmiş rəqəmləri versələr,
öz cəzalarını alacaqlar. Ona görə zəhmət çəkib nor -
mal işləsinlər və pis vərdişlərdən əl çəksinlər. Be lə lik -
lə, biz büdcəyə böyük qənaət edərik, maaşların, pen-
siyaların artırılmasına imkan yaradarıq və şəffaflığı
tə min edə bilərik. Ona görə qarşıdakı həftələr ərzində
gə lən ilin büdcəsinin parametrləri ilə əlaqədar çox fə -
al iş aparılmalıdır. Bugünkü müşavirə, o cümlədən bu
məsələyə həsr olunub.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
yanında iqtisadi müşavirə keçirilib
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Bakı şəhəri  üzrə 15 oktyabr 2019-cu il tarixdə keçirilmiş hərracda satılmış  avtonəqliyyat vasitələrinin siyahısı

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

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin rəhbərliyinin Naftalan şəhəri və 
Göygöl rayonunda keçirəcəyi vətəndaş qəbullarının tarixi dəyişdirilib

Ölkənin əmlak idarəçiliyi sahəsində ən iri layihələrindən biri uğurla reallaşdırılmaqdadır: bu sahədə nəticələr nələrdir?

İnvestisiya müsabiqəsi nəticəsində daha bir balıqartırma zavodu yenidən qurulacaq

ELANLAR

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin tapşırığına əsasən vətəndaşların təklif, irad və
müraciətləri ilə yerindəcə tanış olmaq üçün mər kə zi icra
hakimiyyəti orqanları rəhbərlərinin və onların
müavinlərinin bölgələrdə vətəndaşların qəbulu cədvəlinə
uyğun olaraq, Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin
rəhbərliyi Naftalan şəhəri, Göygöl və Goranboy
rayonlarında vətəndaş qəbulu keçirəcəkdir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədri Kərəm
Həsənov və sədr müavini Rafiq Cəlilov tərə fin dən 25
oktyabr tarixində keçiriləcək vətəndaş qə bul la rının vaxtı
dəyişdirilib. Komitə sədri 28 oktyabr 2019-cu il tarixində

Naftalan şəhərində vətəndaşları fərdi qaydada qəbul edə -
cək. Vətəndaş qəbulu saat 11:00-da Naftalan şəhərində
yerləşən Heydər Əliyev Mərkəzində  keçiriləcək. Həmin
gün Komitənin sədr müavini Rafiq Cəlilov Göygöl ra yo -
nun da vətən daş lar la görüşəcək. Qeyd etmək lazımdır ki,
Komitə səd ri nin müavini Rüstəm Şahbazov tə rə fin dən
23 okt yabr tarixində Goranboy rayonunda və tən daş
qəbulu ke çiriləcəkdir. Komitənin sədr mü avin lə ri
tərəfindən ke çiriləcək qəbullar saat 11:00-da mü va fiq
olaraq Göy göl və Goranboy  rayonlarında yerləşən
Heydər Əli yev Mərkəzlərində baş tutacaqdır. 

Qəbul zamanı komitənin aidiyyəti struktur böl mə -

lərinin rəhbərlərinin iştirakı ilə fəaliyyət istiqaməti üz rə,
o cümlədən daşınmaz əmlakın qeydiyyatı, tor paq la rın
kadastrı, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, hər raclarda
iştirak, dövlət əmlakının icarəyə götü rül mə si, torpaqların
texniki parametrlərinin və koor di nat la rının
müəyyənləşdirilməsi, ünvan məsələləri və bu sahədə
bölgələrdə əhalini maraqlandıran digər mə sə lə lərlə bağlı
vətəndaşların müraciətlərinə baxı la caq dır.

Qəbulda yuxarıda qeyd olunmuş rayonlardan olan
və təndaşlar iştirak edə bilər və yalnız komitənin fə aliy -
yət sahələrinə aid olan müraciətlərə baxılacaqdır.

Qəbula yazılmaq istəyən vətəndaşlar online ola raq

komitənin office@emdk.gov.az elektron ün va nı na yaza
və ya aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bi lər lər:

Komitənin Aparatı: (012) 490 24 08 (daxili 200 və
105)

Əlaqədar şəxs: Samir Salıfov 050 800 50 65
Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin Bərdə və

Gəncə ərazi şöbəsi:
(02020) 5-27-77, (022) 256-87-57
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 7

saylı Bərdə Ərazi İdarəsi və 3 saylı 
Gəncə Ərazi İdarəsi:
(02020) 5-56-05,  (022) 265-08-69

Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin 7 mart 2016-cı
il tarixli fərmanı ilə əmlak idarəçiliyi sahəsində ən iri
layihələrdən olan torpaqların elektron kadastr uçotu
layihəsinin icrası uğurla davam edir. Layihənin
məqsədi mülkiyyət növündən, təyinatından, istifadə
xarakterindən asılı olmayaraq ölkə ərazisindəki tor-
paqların (işğal altındakı torpaqlar və müharibə
zonasındakı ərazilər istisna olmaqla) uçota alınmasını
təmin etməkdən, uçot nəticəsində  əldə edilmiş ka -
dastr məlumatları əsasında Torpaqların Elektron
Kadastr Uçotu İnformasiya Sistemini for ma laş dır -
maq  dan, ərazilərin rəqəmsal xəritələrinin tərtibindən
iba rətdir. Belə işlərin icrası məqsədilə bir çox öl kə lə -
rin qabaqcıl təcrübələri öyrənilib, müasir coğrafi in -
for masiya sistemləri və informasiya-kommunikasiya
tex nologiyaları tətbiq edilib.

Qeyd edilməlidir ki, daşınmaz əmlakvə torpaq ka -
da strının, daşınmaz əmlakın qeydiyyatıvə ünvan re -
yes trinin vahid platformadan idarə olunması əmlak
ida rəçiliyi sahəsində optimallığı və səmərəliliyi daha
da artırır. Həmçinin daşınmaz əmlak və torpaq ka das -
trı, ünvan reyestri Milli Məkan  Məlumatları İn fra -

struk turunun yaranmasının əsasını təşkil edir. 
Bu sahədə əldə olunan müfəssəl informasiyaların

da şınmaz əmlakın reyestri sisteminə inteqrasiya edil -
mə si  əmlakın qeydiyyatı ilə bağlı əməliyyatların də -
qiq həyata keçməsinə imkan verir.Torpaqların faktiki
is ti fadə vəziyyəti ilə kadastr sənədlərindəki məkan
gös təriciləri arasındakı uyğunsuzluqlar aradan qaldı-
rılır, qeydiyyat prosesi sistemli şəkildə apa rı lır. Həm -
çi nin kadastr məlumatları bir neçə dövlət qu rum la -
rının, o cümlədən Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin, Eko -
lo gi ya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin, Dövlət Şəhər -
sal ma və Arxitektura Komitəsinin məlumat bazasına
inteq rasiya edilməklə optimal qərarların qəbul edil -
mə sinə, həmin qurumların fəaliyyətinin daha effektiv
aparılmasına imkan verir.  

Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin 13 iyul 2016-
cı il tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən “Azərbaycan
Res publikasında daşınmaz əmlakın kadastrı sistemi-
nin inkişafına,torpaqdan istifadənin və onların mü ha -
fi zəsinin səmərəliliyininartırılmasına dair 2016-2020-
ci illər üçün Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq 3,8
mil yon hektar ərazini əhatə edən 6 şəhər və 42 rayon-

da torpaqların elektron kadastr uçotu işləri ye kun la -
şıb. Kadastr uçot işləri yekunlaşmış rayonlarda gö rü -
lən işlərin nəticələri praktiki istifadə üçün elektron şə -
kil də yerli icra hakimiyyətlərinin istifadəsinə ve ri -
lib.Ümumilikdə torpaqların elektron kadastr uçotu işi
6 şəhər və 51 rayonu əhatə edir. Torpaq parsellərinin
sayı 4.9 milyon ədəddir. 

Kadastr uçot işləri aparılarkən torpaqların ümumi
həcmində bələdiyyə, dövlət, özəl torpaqların payı
mü əyyənləşib, bələdiyyə, relyef, meyillilik xəritələri
tər tib edilib, eləcə də torpaqların iqtisadi qiy mət lən di -
ril mə si və bonitirovkası ilə bağlı müvafiq elektron
mə lumat bazası yaradılıb.

Paralel olaraq, torpağın keyfiyyət göstəriciləri də
öy rənilərək, toplanmış məlumatlar elektron bazaya
da xil edilir. Yay otlaqlarının geobotanik, torpaqların
ero ziya xəritələri tərtib edilir ki, bu xəritələr vasitəsilə
də ərazilərin münbitliyi, torpaqların isə şorlaşmaya
mə ruz qalması öyrənilir.

Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə hüdudları
da xilində 49 rayonda çöl-ölçmə işləri artıq başa
çatmış,3.6 milyon hektar ərazidə irimiqyaslı çöl

geobotaniki tədqiqat işləri yerinə yetirilmişdir.
Torpaq sahəsində sərfəli əkin formulasını təyin et -

mə yə imkan verən komitəninstasionar və mobil tor -
paq, bitki laboratoriyaları fəaliyyət göstərir. Ümu mi -
lik də 2,9 milyon hektara yaxın ərazinin laboratoriya
təd qiqatı işləri aparılıb,torpaq, şorlaşma və eroziya
xə ritələri hazırlanıb.1485 inzibati ərazi dairəsi sər -
həd ləri dəqiqləşdirilmiş və xəritələr hazırlanaraq Mil -
li Məclisə təqdim edilib.

Əldə edilən nəticələrin mahiyyətinə gəldikdə isə
qeyd edilməlidir ki, torpaq idarəçiliyində mühüm
layi hələrdən olan elektron kadastr uçotu işlərinin sa -
yə sində ölkədə torpaq fondunun idarə edilməsi elmi
əsas larla aparılır, torpaq balansı dəqiqləşir. Bundan
baş qa regionların hüdudları daxilində torpaqların sər -
həd ləri müəyyənləşir, dövlət nəzarəti müasir dövrün
prin siplərinə uyğunlaşır. Eyni zamanda torpaqların
mün bitlik dərəcəsi öyrənilir, aqrar sahənin inkişafı ilə
bağ lı düzgün qərarlar qəbul edilir. Artıq bu işlər nəti -
cə sində torpaqlardan təyinatı üzrə istifadənin vəziy -
yə ti ilə bağlı məlumatlar daha rahat və dəqiq əldə edi -
lir. Mülkiyyətçilərin sahib olduğu torpaqdan əlavə

əra zini qanunsuz olaraq istifadə etmələri aradan qal-
dırılır.

Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu İnformasiya
Sistemi 

TEKUİS
a Uçot işini əhatə edən şəhər və rayonlar: 6

şəhər, 51 rayon
a Uçot işi başa çatmış şəhər və rayonlar: 6 şəhər,

42 rayon
a Əhatə olunan ərazi: 3.8 milyon hektar
a Torpaq parsellərinin sayı: 4.9 milyon ədəd
a 3.6 milyon hektar ərazidə irimiqyaslı çöl

geobotaniki tədqiqat işləri yerinə yetirilmişdir. 
a 2,9 milyon hektar ərazinin  torpaq, şorlaşma və

eroziya xəritələri hazırlanmışdır. 
a 2 milyon hektar yay və qış otlaqlarının, eləcə

də bələdiyyələrin kəndətrafı örüş və biçənəklərinin
geobotaniki xəritələri  hazırlanmışdır

a 1485 inzibati ərazi dairəsi sərhədləri
dəqiqləşdirilmiş və xəritələr hazırlanaraq Milli
Məclisə təqdim edilmişdir. 

Torpaqların elektron kadastr uçotu işlərinin
nəticələri:

a ölkədə torpaq fondunun idarə edilməsi
mükəmməlləşir

a torpaq balansı dəqiqləşir
a regionların hüdudları daxilində torpaqların

sərhədləri müəyyənləşir
a torpaq istifadəsi ilə bağlı uyğunsuzluqlar

aradan qaldırılır
a aqrar sahənin inkişafı ilə bağlı düzgün qərarlar

qəbul edilir
a torpaqlardan təyinatı üzrə istifadənin vəziyyəti

ilə bağlı məlumatlar daha rahat və dəqiq əldə edilir
a torpaqların səmərəli istifadəsinə nəzarət

təkmilləşir
torpaqların keyfiyyəti ilə bağlı vaxtından və dəqiq

qərar verilməsinə imkan yaradır.

Azərbaycanda özəlləşdirmə nəticəsində daha bir
balıq artırma müəssisəsi yenidən qurulacaq. Əmlak
Mə sələləri Dövlət Komitəsi 30 iyul 2019-cu il tari -
xin də “Azərbaycan Respublikasında dövlət əm la kı -
nın özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”na və “İn -
ves tisiya müsabiqəsinin keçirilməsi Qaydaları”na uy -
ğun olaraq “D.Yusifov adına Qəbələ Qızıl Ba lıq ar tır -
ma Zavodu” ASC-nin səhmlərinin satışı üzrə in ves ti -
si ya müsabiqəsi elan etmişdir. 

Aidiyyəti dövlət qurumlarının təmsil olunduğu mü -
sabiqə komissiyası tərəfindən potensial iddiaçılar qar -
şısında maliyyə, iqtisadi, investisiya və sosial şərt lər
qoyulmuşdur. Əsas şərtlər müəssisəyə investisiya
qoyuluşuna da ir təkliflərin verilməsi, iş yerlərinin
bərpası və yeni iş yerlərinin açılması, istehsalda müasir
tex no lo gi ya la rın tətbiqi, ekoloji tarazlığın qorunmasıdır.

Müsabiqədə iştirak etmək üçün iddiaçılar tə rə fin -
dən investisiya təklifləri təqdim olunmuşdur. Tək lif -

lə rə baxıldıqdan sonra komissiya üzvləri arasında
açıq səsvermə yolu ilə “Azerbaijan Fish Farm” Məh -
dud Məsuliyyətli Cəmiyyəti “D.Yusifov adına Qəbələ
Qı zıl Balıqartırma Zavodu” ASC-nin səhmlərinin sa -
tı şı üzrə investisiya müsabiqəsinin qalibi elan edilib.

Müsabiqə qalibi alqı-satqı müqaviləsinin şərt lə ri -
nə uyğun olaraqdövlət büdcəsinə 1.2 milyon manat
məb ləğində vəsaitin köçürülməsini təmin edəcək.
Eyni zamanda ümumi həcmi 1.1 milyonmanat təşkil

edən İnvestisiya Proqramının icrası, müəssisənin
əmək haqqı və DSMF-yə olan borclarının ödə nil mə -
si, eləcə də digər sosial-iqtisadi və ekoloji öh də lik lə -
rin yerinə yetirilməsini şirkət öz üzərinə götürüb.

İnvestisiya Proqramınaəsasən qalib şirkətsəhmdar
cə miyyətində hovuz və nohurların yenidənqurulması,
əla və nohurların inşası, su təchizatı sisteminin bər pa sı,
yeni avadanlıqların alınmasınıreallaşdıracaq. O cüm lə -
dən, investisiyalar dövriyyə vəsaitlərinin ar tı rıl ma sı,

bütün tikili və qurğuların, inzibati binanın əsaslı tə miri,
abadlıq və digər işlərin görülməsinə cəlb edi lə cək.

Qeyd edək ki, səhmdar cəmiyyətinə in ves ti si ya la -
rın iki il ərzində yatırılması, görüləcək işlər nə ti cə sin -
də 36 iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. Mü əs si sə -
nin yenidən qurulması və fəaliyyəti müxtəlif növdə
ba lıq ların yetişdirilməsinə şərait yaratmaqla yanaşı,
ye yinti sənayesinin inkişafına və əhalinin bu məh sul -
l ara olan tələbatının ödənilməsinəxidmət edəcək.

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:
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

№ Balanssaxlayıcı müəssisənin adı
Avtonəqliyyat vasitələrinin

markası
Buraxılış

ili
Hərraca çıxarılan ilkin
satış qiyməti (manat)

Hərracda yekun satış
qiyməti (manat)

Protokol №-si və tarixi

1 Xaçmaz Rayon İcra Hakimiyyəti Mercedes Benz S320 (qəzalı) 1998 5000 5000 29/19     12.09.2019
2 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Sunny 2006 6000 6000 29/19     12.09.2019
3 Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Renault Symbol 2007 3375 3375 29/19     12.09.2019
4 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinin Qazax Rayon Statistika İdarəsi Nissan Maxima 2002 3000 3000 29/19     12.09.2019
5 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2002 3375 3950 29/19     12.09.2019
6 Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Chevrolet Niva 2123L 2005 3750 4400 29/19     12.09.2019
7 Azərbaycan Respublikası Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətinin 18 saylı Zaqatala Ərazi İdarəsi Nissan Maxima 2007 5250 5250 29/19     12.09.2019

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

1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 4 34.5 3.45
2 "Dimo T2" markalı mobil telefon və elektrik qidalandırıcı Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 14.25 1.43

Yasamal rayonu
1 Müxtəlif markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 187.5 18.75

Sabunçu rayonu
1 "Samsung" markalı mobil telefonlar Hərracların Təşkili üzrə Aukaion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 48.75 4.88

Səbail rayonu
1 Prosessor Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 2 500 50
2 Kompüter avadanlıqları Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 4 90 9
3 Skaner aparatı Hərracların Təşkili üzrə Auksion Mərkəzinin təyin etdiyi saxlanc yeri ədəd 1 50 5

Göygöl rayonu
1 Maldarlıq ferması Göygöl rayonu ədəd 1 40000 4000

İmişli rayonu
1 "Vaz 21074" markalı avtomobil (əsaslı təmirə ehtiyacı var) İmişli rayonu ədəd 1 2100 210

manatla
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(Ərizələr 21 oktyabr 2019-cu il - 20 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 veri-

lir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin

nömrəsi

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

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

Sumqayıt ərazi şöbəsi 300 kv.m İcarə 65.00 900.00 Sahibkarlıq II zona 309012002470

2 Abşeron rayonu Fatmayı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

Abşeron ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 360.00 1808.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014964

3 Daşkəsən rayonu
Daşkəsən Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

danı, İnzibati bina Tel:(022) 2568757
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Gəncə ərazi şöbəsi 40 kv.m Satılır 1.50 100.00 Sahibkarlıq şərti yararsız 506012000342

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi 40 kv.m İcarə 3.20 8.00 Sahibkarlıq I zona 911012001758

5 Saatlı rayonu Saatlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi
400 kv.m

Satılır 120.00 660.00 Fərdi yaşayış evi II zona 908012000352

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi 12 kv.m Satılır 6.10 216.00 Sahibkarlıq I zona 908012000357

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi 3,15 ha İcarə 3.70 98.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 809012002164

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi
9000 kv.m

İcarə 9.90 207.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 809012002706

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

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

Şirvan ərazi şöbəsi 12,0 ha İcarə 14.20 192.00 Heyvandarlıq örüş 809012002472

10 Sabirabad rayonu
Qaragüney Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi 10,0 ha İcarə 11.80 350.00 Heyvandarlıq örüş 909012001197

11 Sabirabad rayonu Ulacalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 9.00 52.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 909012001192

12 Sabirabad rayonu
Nizami Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi 3,0 ha İcarə 27.00 156.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 909012001199

13 Neftçala rayonu Aşağı
Surra Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi 1,5 ha İcarə 13.50 82.50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 807012000886

14 Neftçala rayonu Aşağı
Surra Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi 4,0 ha İcarə 44.20 220.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 807012000900

15 Neftçala rayonu Aşağı
Surra Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi 8,0 ha İcarə 88.30 440.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 807012000901

16 Neftçala rayonu Xəzər
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

Şirvan ərazi şöbəsi 15,0 ha İcarə 17.70 285.00 Heyvandarlıq örüş 807012000690

17 Lənkəran rayonu
Səpnəkəran Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala

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

Lənkəran ərazi şöbəsi 1,15 ha İcarə 16.00 165.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 802012002539

18 Lənkəran rayonu
Səpnəkəran Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala

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

Lənkəran ərazi şöbəsi
5100 kv.m

İcarə 7.16 75.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 802012002592

19 Lənkəran rayonu Zövlə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala

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

Lənkəran ərazi şöbəsi
5000 kv.m

İcarə 7.02 75.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 802012002703

20 Lənkəran rayonu Zövlə
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala

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

Lənkəran ərazi şöbəsi
5000 kv.m

İcarə 7.02 75.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 802012002704

21 Zərdab rayonu Zərdab
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 28 Tel: (020) 213 01 13
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 1.008 59.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup örüş 905012000524

22 Zərdab rayonu Zərdab
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 28 Tel: (020) 213 01 13
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 1.008 59.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup örüş 905012000524

23 Zərdab rayonu Zərdab
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 28 Tel: (020) 213 01 13
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 1,5 ha İcarə 1.51 88.50 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup örüş 905012000524

24 Zərdab rayonu Zərdab
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 28 Tel: (020) 213 01 13
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 3,0 ha İcarə 3.02 177.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup örüş 905012000524

25 Zərdab rayonu Zərdab
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 28 Tel: (020) 213 01 13
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 50 kv.m Satılır 15.00 750.00 Sahibkarlıq II zona şəhər 905012000593

26 Zərdab rayonu Zərdab
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 28 Tel: (020) 213 01 13
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi 3,0 ha İcarə 3.02 177.00 Heyvandarlıq III qrup örüş 905012000594

27 Zərdab rayonu
Körpükənd Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 28 Tel: (020) 213 01 13
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi
9300 kv.m

İcarə 3.35 42.31 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 905012000584

28 Zərdab rayonu
Körpükənd Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

ti 28 Tel: (020) 213 01 13
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Ucar ərazi şöbəsi
1,2545 ha

İcarə 9.78 57.08 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 905012000583

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

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

Bərdə ərazi şöbəsi
1000 kv.m

İcarə 1.22 10.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 610012001565

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

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

Bərdə ərazi şöbəsi 2,6 ha İcarə 31.82 260.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 610012001614

31 Ağdam rayonu Quzanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pros-

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

Bərdə ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 196.50 667.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 609012000528

32 Ağdam rayonu Quzanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pros-

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

Bərdə ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 196.50 667.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 609012000532

33 Ağdam rayonu Quzanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pros-

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

Bərdə ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 98.25 334.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 609012000537

34 Ağdam rayonu Quzanlı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pros-

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

Bərdə ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 98.25 334.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 609012000536

35 Tərtər rayonu
İsmayılbəyli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Bərdə ərazi şöbəsi, Bərdə şəhəri, H.Əliyev pros-

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

Bərdə ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 120.10 644.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 611012000352

36 Şəmkir rayonu Dəllər-
Cəyir Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
1000 kv.m

Satılır 92.42 1525.00 Fərdi yaşayış evi I qrup bonitet balı 100
əkin 504012004313

37 Şəmkir rayonu Təzəkənd
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Qazax ərazi şöbəsi, Qazax rayonu, Azadlıq küçəsi

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

Qazax ərazi şöbəsi
4000 kv.m

İcarə 1.55 42.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

V qrup bonitet balı 19
əkin 504012004114

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 110.98 810,00 81,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 302012003204

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

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

Xaçmaz ərazi şöbəsi
2,3604 ha

İcarə 25.21 142,00 15,00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 302012003464

40 Beyləqan rayonu
Təzəkənd Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 2,0 ha İcarə 19.20 140.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 607012000979

41 Beyləqan rayonu Birinci
Şahsevən Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 3,0 ha İcarə 6.72 240.00 Heyvandarlıq III qrup örüş 607012000892

42 Beyləqan rayonu
Aşıqalılar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Beyləqan ərazi şöbəsi 6,0 ha İcarə 13.68 360.00 Heyvandarlıq III qrup örüş 607012000933

43 Cəlilabad rayonu
Uzuntəpə Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29 
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
500 kv.m

Satılır 52,90 315.00 Fərdi yaşayış evi I qrup bonitet balı 100
əkin 806012000836

44 Masallı rayonu Xıl
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi 3,3 ha İcarə 29,7 200.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

III qrup bonitet balı 57
əkin 805012000927

45 Biləsuvar rayonu Yuxarı
Ağalı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
4500 kv.m

İcarə 4,97 35.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı

II qrup bonitet balı 64
əkin 808012000518

46 Yardımlı rayonu
Urakəran Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Cəlilabad ərazi şöbəsi, Cəlilabad şəh,,H.Əliyev

prospekt 151 Tel: (025) 245 50 29
21 noyabr 2019-cu il tarixinədək

Cəlilabad ərazi şöbəsi
100 kv.m

Satılır 2,96 1200,00 120,00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 804012000159

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

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

Şamaxı ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 0.792 53,00 5,30 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) IV qrup örüş 409012000797

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

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

Şamaxı ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 0.792 30,00 3,0 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 409012000836

49 Ağsu rayonu Kəndoba
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

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

Şamaxı ərazi şöbəsi 2,6 ha İcarə 2.060 78,00 7,8 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 409012000318

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

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

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2472.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012005003

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

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

Şəki ərazi şöbəsi
300 kv.m

Satılır 150.00 1230.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004975

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

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

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004973

53 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004971

54 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004946

55 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2460.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004944

56 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2472.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004374

57 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 3144.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004444

58 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2478.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012005030

59 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 2472.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012004814

60 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri, H.Əliyev prospekti

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

Şəki ərazi şöbəsi
600 kv.m

Satılır 300.00 3144.00 Fərdi yaşayış evi IV zona 404012005064
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları noyabr ayının 21-də  saat 15:00-da keçiriləcəkdir.

(Ərizələr 21 oktyabr 2019-cu il - 20 noyabr 2019-cu il tarixlərində qəbul edilir)

24 yanvar 1997-ci ildə İsmayılova İzzət 
İmanqulu qızının adına verilmiş MH serialı 051770 saylı

qeydiyyat vəsiqəsi itdiyi üçün etibarsız sayılsın.

“Dərnəgül Dəmir Beton” ASC-nin
səhmdarlarının nəzərinə

5 dekabr,   2019-cu il, saat 11:00  “Dərnəgül Dəmir Beton”
ASC-nin səhmdarlarının ümumi yığıncağı keçiriləcəkdir.

İclasın gündəliyində aşağıdakı məsələlər durur:
1. Səhmdar Cəmiyyətin idarəetmə orqanlarının 2018-ci il üzrə

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti barədə yekun hesabatının müzakirəsi

2. Digər məsələlər

Ümumi yığıncaqda bütün səhmdarların şəxsiyyətini təsdiq edən
sənədlə iştirakı vacibdir.

Ünvan: Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, 
6-cı köndələn küçəsi,    2038-ci məhəllə

Əlaqə telefonu: 012 567-05-32
“Dərnəgül Dəmir Beton” ASC-nin İdarə Heyətinin sədri

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

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

1 Tor,avarlar,taxta qayıq Siyəzən rayonu ədəd 4 240 24

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

Sıra
№ si

Torpağı müsabiqə və ya
hərraclara çıxaran

hüquqi şəxs (yerli icra
hakimiyyəti, bələdiyyə)

Müsabiqə
və ya
hərrac

Müsabiqə və ya hərracın keçirildiyi yer və əlaqə
telefonu

Müsabiqə və ya hərraca
çıxarılan torpaq sahəsi və satıcı

ilə bağlanacaq müqavilənin
layihəsi ilə tanış olma tarixi,

vaxtı və ünvanı

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

lir

Satışda-normativ qiymət,
icarədə icarə haqqının
aşağı həddi (manatla)

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

(manatla)

Hansı məqsəd üçün
satılır və ya icarəyə veri-

lir

Uqodiya (təsərrüfat yeri)
növü, keyfiyyət qrupu,

şəhərlərdə və rayon
mərkəzlərində zona

Torpaq üzərində hüququ
təsdiq edən sənədin

nömrəsi

61 Şəki rayonu Şəki
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 50 kv.m Satılır 25.00 725.50 Sahibkarlıq IV zona 404012005023

62 Şəki rayonu Şin
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 2400 kv.m İcarə 0.60 13.20 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 404012003391

63 Şəki rayonu Baltalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 378.60 1200.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 404012005096

64 Şəki rayonu Baltalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 378.60 1200.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 404012005097

65 Şəki rayonu Baltalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 1200 kv.m Satılır 378.60 1200.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 404012005095

66 Şəki rayonu Baltalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 2800 kv.m İcarə 1.68 21.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup çoxillik əkmə 404012005060

67 Şəki rayonu Baltalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 2800 kv.m İcarə 0.672 14.84 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 404012004668

68 Şəki rayonu Böyük
Dəhnə Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 1000 kv.m Satılır 373.60 1001.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 404012005074

69 Qax rayonu Qaxbaş
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 150 kv.m Satılır 50.00 316.50 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001757

70 Qax rayonu Qaxbaş
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 800 kv.m Satılır 270.07 1696.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001785

71 Qax rayonu Qaşqaçay
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 800 kv.m Satılır 270.07 820.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 403012001720

72 Zaqatala rayonu Yuxarı
Çardaxlar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 4500 kv.m İcarə 8.10 25.65 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 402012002430

73 Zaqatala rayonu Yuxarı
Çardaxlar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 1,02 ha İcarə 18.36 58.14 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 402012002445

74 Zaqatala rayonu Yuxarı
Çardaxlar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 1,02 ha İcarə 18.36 58.14 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 402012002445

75 Zaqatala rayonu Yuxarı
Çardaxlar Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 6000 kv.m İcarə 10.80 34.20 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 402012002445

76 Zaqatala rayonu Muxax
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 4001 kv.m İcarə 2.40 50.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 402012002432

77 Zaqatala rayonu Yuxarı
Tala Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 234.73 1620.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 402012002456

78 Zaqatala rayonu
Çobankol Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şəki ərazi şöbəsi, Şəki şəhəri,

H.Əliyev prospekti 9A Tel: (024) 244 26 10
21 noyabr 2019-cu il

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 1,97 ha İcarə 4.25 59.10 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) örüş 402012002340

79 Qəbələ rayonu
Mirzəbəyli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi 6000 kv.m İcarə 13.00 120.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı I qrup çoxilllik əkmə 406012001143

80 İsmayıllı rayonu Topçu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi 5662 kv.m İcarə 3.40 29.05 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup kolluq 407012001351

81 İsmayıllı rayonu Topçu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi 1,14 ha İcarə 6.84 58.50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup kolluq 407012001349

82 İsmayıllı rayonu Topçu
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi 1,7134 ha İcarə 10.30 87.90 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup kolluq 407012001350

83 İsmayıllı rayonu Qalacıq
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nın Qəbələ ərazi şöbəsi, Qəbələ rayonu,

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

tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi 1,6395 ha İcarə 1.30 55.74 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) kollu-örüş 407012001304

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

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

tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi 1,0 ha İcarə 6.00 248.00 Kənd təsərrüfatı (hey-
vandarlıq) III qrup kolluq 405012002186
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