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Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və kadastrı
sahələrində Türkiyə təcrübəsi: qardaş
ölkənin aidiyyəti qurumunun nümayəndə
heyəti ölkəmizdə təlim səfərindədir 3

Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının
keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları noyabr
ayının 28-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir.2

Bakıda Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələrin döv -
lət və hökumət başçılarının XVIII Zirvə Görüşü olub.

“Bandunq Prinsiplərini rəhbər tutmaqla müasir
dün yanın çağırışlarına birgə və adekvat cavab ve ril -
mə sini təmin etmək” mövzusunda keçirilən XVIII
Zir və Görüşündə 60-a yaxın ölkənin dövlət və hö ku -
mət başçıları, həmçinin beynəlxalq təşkilatların rəh -
bər ləri iştirak edirlər.Ümumilikdə Zirvə Görüşünə
160-a yaxın ölkə və beynəlxalq təşkilatın nü ma yən də -
lə ri qatılıblar.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Zirvə Gö rü -
şün də iştirak edən Belarus parlamenti Nümayəndələr
Pala tasının sədri Vladimir Andreyçenkonu, Oman
Döv lət Şurasının sədri Yahya bin Məhfuz Əl-Mun zi ri -
ni, Koreya Xalq Demokratik Respublikası Ali Xalq
Məc lisinin Rəyasət Heyətinin sədri Çoe Ryonq Haeni,
Liviyanın Baş Naziri Faiz Saracı, Nepalın Baş Na ziri
Khadqa Prasad Şarma Olini, Banqladeşin Baş Na ziri
xanım Şeyx Hasinanı, Malayziyanın Baş Na zi ri
Mahathir Bin Mohamadı, Hindistanın vitse-prezidenti
Muppavarapu Venkaiah Naidunu, Vyetnamın vit se-
prezidenti xanım Danq Thi Nqok Thinhi, Ek va to ri al
Qvineyanın Prezidenti Obiang Nguema Mba so go nu,
Sudanın Prezidenti Abdul-Fattah Al-Burhanı, Bos niya
və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin serb əsil li Sədri
Milorad Dodiki, Cibutinin Prezidenti İs ma il Ömər
Qellehi, Qananın Prezidenti Nana Akufo-Ad donu,
Əlcəzairin Prezidenti Abdelkader Ben sa la hı,
Namibiyanın Prezidenti Haqe Qotfrid Qeynqobu,
Vene suelanın Prezidenti Nikolas Maduronu, Esva ti ni -
nin Kralı III Msvatini, Əfqanıstanın Prezidenti Mə -
həm məd Əşrəf Qanini, Kubanın Prezidenti Migel Di -
az-Kaneli, Türkmənistanın Prezidenti Qurbanqulu
Ber diməhəmmədovu, İranın Prezidenti Həsən Ru ha -
ni ni, Pakistanın Prezidenti Arif Alvini qarşıladı.

Dövlət və hökumət başçıları birgə foto çək dir di lər.
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edən Venesuela

Bo livar Respublikasının Prezidenti Nikolas Maduro
Zir və Görüşünü açaraq təşkilata üzv bəzi ölkələrin
dün yasını dəyişən keçmiş dövlət və hökumət baş çı la -
rı nın xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsini
təklif etdi.

Nikolas Maduro çıxışında Azərbaycan hö ku mə ti -
nə qonaqpərvərliyə görə təşəkkür etdi. Maduro Ve ne -
su elanın sədrliyi dövründə Qoşulmama Hərəkatının
bö yük inkişaf yolu keçdiyini, dünyada sülhün və təh -
lü kəsizliyin güclənməsinə xidmət göstərdiyini dedi və
növbəti üç il üçün sədrliyin Azərbaycana keçdiyini bə -
yan etdi.

Qoşulmama Hərəkatına sədrlik Azərbaycana təh -
vil verildi.

Qoşulmama Hərəkatının sədri Azərbaycan Res -
pub li kasının Prezidenti İlham Əliyev Zirvə Görü şün -
də nitq söylədi.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
nitqi

- Hörmətli dövlət və hökumət başçıları.
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar.
Qoşulmama Hərəkatının XVIII Zirvə Görüşünün

bütün iştirakçılarını səmimiyyətlə salamlayır və hər
birinizə “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm.

2016-2019-cu illərdə Qoşulmama Hərəkatına
sədr lik etdiyinə görə Venesuela Bolivar Res pub li ka sı -
na təşəkkürümü bildirirəm.

Qoşulmama Hərəkatı bəşəri dəyərlərin təbliğinə
xid mət edir və bütün ölkələrin suverenliyi, müs tə qil li -
yi və ərazi bütövlüyünə sadiqliyini nümayiş et di rir.
Qo şulmama Hərəkatı özündə 120 ölkəni bir ləş dir -
mək lə BMT Baş Assambleyasından sonra dünya döv -
lət lə rinin təmsil olunduğu ən böyük siyasi təsisatdır.

Azərbaycan 2011-ci ildə Qoşulmama Hərəkatına
üzv qəbul olunmuşdur. Qoşulmama Hərəkatında ol du -
ğu qısa müddət ərzində ölkəmiz beynəlxalq hü qu qun
norma və prinsiplərini qətiyyətlə müdafiə et mək də
böyük nüfuz qazanmışdır.

Hərəkata üzv ölkələrin dövlət və hökumət baş çı la -
rı nın 2016-cı ildə keçirilmiş XVII Zirvə Görüşündə
növbəti sammitin Bakı şəhərində keçirilməsi və 2019-
2022-ci illər üzrə sədrliyin Azərbaycana həvalə
edilməsi barədə yekdil qərar qəbul olunmuşdur.Bu,
ölkəmizə göstərilən hörmətin, inamın və etimadın
təzahürüdür.Bunu dünya ölkələrinin əksəriyyətini öz
sıralarında birləşdirən Qoşulmama Hərəkatının bizim
siyasətimizə verdiyi dəstək kimi qiymətləndirir və bu
qərara görə bir daha sizlərə təşəkkürümü bildirirəm.

Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatında sədrliyi za -
ma nı öz prioritetlərini və fəaliyyətini tarixi Bandunq
prin sipləri üzərində quracaq.Bütün ölkələrin su ve ren -
li yi nə, ərazi bütövlüyünə hörmət, dövlətlərin daxili iş -
lə rinə qarışmamaq və qarşılıqlı maraqların qo run ma sı
və əməkdaşlığın təşviqi kimi prinsipləri ehtiva edən
Bandunq prinsipləri Azərbaycanın xarici si ya sə ti nin
təməl prinsipləri ilə üst-üstə düşür.

Biz beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə
ha mılıqla əməl olunması üçün səylərimizi ar tır ma lı -
yıq. Bu baxımdan BMT-nin fəaliyyətində islahatlara
bö yük ehtiyac duyulur.Sərhədlərin güc yolu ilə də yiş -
di ril məsi, gücdən istifadə olunmaqla ölkələrin ərazi

bü töv lüyünün pozulması, daxili işlərə müdaxilə yol -
ve ril məzdir.

Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatında sədrliyi za -
manı digər təsisatlarla dialoqun qurulması və inkişaf
etdirilməsi, əməkdaşlığın coğrafiyasının ge niş lən di ril -
mə si üçün səylər göstərəcəkdir.Qoşulmama Hə rə ka tı -
na üzv ölkələrin əksəriyyəti inkişaf etməkdə olan öl -
kələr olduğundan Hərəkat çərçivəsində iqtisadi sa hə -
də əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi çox mühümdür.
Bu mənada keçən ay Azərbaycanın “77-lər qrupu”na
qo şulması sosial-iqtisadi sahədə beynəlxalq miq yas da
səylərimizi daha da artırmağa imkan verir. Üzv döv -
lətlərin maraqlarının BMT çərçivəsində birgə səy lərlə
müdafiə olunması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Ən az inkişaf etmiş, dənizə çıxışı olmayan kiçik
ada ölkələrinin üzləşdiyi təhdidlərə xüsusən diqqət
yetirilməlidir. 2005-ci ildən etibarən Azərbaycan 90-
dan çox ölkəyə humanitar və texniki yardımlar
göstərmişdir. Azərbaycan Respublikasının Bey nəl xalq
İnkişafa Yardım Agentliyi müxtəlif ölkələrdə yox -
sulluğun azaldılması, elm, mədəniyyət, səhiyyə, in -
formasiya texnologiyalarının inkişafı, su re surs la rın -
dan səmərəli istifadə olunması, qrant proqramları və
digər sahələrdə layihələr həyata keçirir.

Azərbaycan 2018-ci ildən etibarən Qoşulmama
Hərəkatına üzv dövlətlərin vətəndaşlarına ölkəmizin
ali məktəblərində təhsil almaq məqsədilə tam ödənişli
təqaüdlər verir. Bu gün 31 üzv dövlətdən 37 gənc bu
proqramdan faydalanır.

Azərbaycanda gənclər siyasəti prioritet sahə kimi
müəyyən edilmişdir.Azərbaycan gəncləri milli ruhda,
ənənəvi dəyərlərlə, Vətənə bağlı və vətənpərvər ruh da
tərbiyə alırlar.Buna görədir ki, Qoşulmama Hə rə ka tı
tarixində ilk dəfə olaraq Gənclər Sammitinin ke çi -
rilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmişik.Hazırkı Zirvə Gö -
rüşü ərəfəsində keçirilmiş Gənclər Sammitində 40
döv lətdən ölkəmizə gəlmiş gənclər iştirak etmişlər.

Xanımlar və cənablar, hörmətli qonaqlar.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin cəmi 28 yaşı

var. Bir həftə öncə - oktyabrın 18-də müs tə qil li yi mi zin
bərpa olunması gününü qeyd etdik. Azərbaycanın ta -
rixi torpağı olan Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı yed di
rayon - ölkəmizin beynəlxalq səviyyədə tanınmış əra -
zilərinin təxminən 20 faizi iyirmi beş ildən artıqdır ki,
Ermənistanın işğalı altındadır. Ermənistan azər bay -
canlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti aparmış və
nəticədə bir milyondan artıq azərbaycanlı qaçqın və
məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. O vaxt Azər -
baycanın əhalisi 8 milyon idi və qaçqınların, məc  buri
köçkünlərin əhalinin adambaşına düşən sa yı na görə
ölkəmiz dünyada ilk yerləri tuturdu. Er mə nis  tan
azərbaycanlılara qarşı Xocalı soyqırımını tö rət miş dir.
Xocalı soyqırımı nəticəsində 613 günahsız insan, o
cümlədən 106 qadın və 63 uşaq yalnız azər bay canlı
olduqlarına görə vəhşicəsinə qətlə ye ti ril miş dir.
Mindən çox insan itkin düşmüşdür.

Xocalı soyqırımı dünyanın 10-dan çox ölkəsi tə rə -
findən tanınmışdır.1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik
Şu rası tərəfindən qəbul edilmiş dörd qətnamədə Er -
mə nistan qoşunlarının Azərbaycanın ərazisindən tam
və qeyd-şərtsiz çıxarılması tələb olunmuşdur.Təəssüf
ki, həmin qətnamələr həyata keçirilməmişdir.Bəzən
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri bir neçə günün
içində icra edilir. Bəzən isə Azərbaycanın üzləşdiyi
mü naqişəyə münasibətdə olduğu kimi, 26 ildir ki,
kağız üzərində qalır.

Bu ikili standartlar siyasətinə son qoyulmalıdır. İs -
lam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Dövlətlərin
Əmək daşlıq Şurası, Avropa Parlamenti, Avropa Şura-
sının Parlament Assambleyası, ATƏT və digər nüfuzlu
təşkilatlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
olunmasını tələb edən qətnamə və qərarlar qəbul
etmişlər. Fürsətdən istifadə edərək Qoşulmama
Hərəkatının indiyə qədər qəbul olunmuş sənədlərində
münaqişənin BMT Təhlükəsizlik Şurasının qət na mə -
lə rinə uyğun olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çər -
çivəsində həllinə dəstək ifadə etdiklərinə görə üzv
döv lətlərə təşəkkürümü bildirirəm.

Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində bütün ta -
rixi abidələr, məscidlər, məzarlıqlar Ermənistan tə rə -
findən dağıdılmış, muzeylər və maddi-mənəvi sər vət -
lərimiz talan edilmişdir.Ermənistan məqsədli su rət də
işğal olunmuş ərazilərdə Azərbaycan izini itir mə yə
çalışaraq bütün toponimləri er mə ni ləş di rir. Er mə -
nistan, həmçinin işğal olunmuş ərazilərdə bey nəl xalq
humanitar hüquqa zidd olaraq qeyri-qanuni məs kun -
laşdırma siyasəti aparır və qanunsuz iqtisadi fə aliy -
yətlə məşğul olur.

2016-cı ilin aprel ayında Ermənistanın törətdiyi
hər bi təxribat nəticəsində aralarında bir uşaq olmaqla
altı azərbaycanlı mülki şəxs həlak olmuş, 26-sı ya ra -
lan mışdır, yüzlərlə ev dağıdılmışdır. Qarabağ əzəli
Azər baycan torpağıdır və münaqişə yalnız Azər bay ca -
nın suverenliyi və ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll
olun malıdır.

Azərbaycan müstəqil xarici siyasət yeridir.Bu si -
ya sət milli maraqlara, ədalətə əsaslanır və bizə çoxlu
dost lar qazandırmışdır.2011-ci ildə Azərbaycanın 155
döv lətin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qey -
ri-daimi üzvlüyünə seçilməsi buna bariz nü mu nə dir.
Təhlükəsizlik Şurasına üzvlük müddətində Azər bay -
can beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin möh kəm lən -
dirilməsinə, ədalətin təmin edilməsinə mühüm
töhfələr vermiş və beynəlxalq siyasi proseslərin fəal
iştirakçısına çevrilmişdir.

Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının man da -
tı əsasında təsis edilmiş beynəlxalq sülhməramlı əmə -
liyyatlara da öz töhfəsini verir. Ölkəmiz Rusiya-
NATO, Rusiya-ABŞ yüksək hərbi rəhbərliyinin mü tə -
ma di olaraq keçirilən görüşlərinə ev sahibliyi edir.
Dün yada 200-ə qədər ölkə vardır.Bu ölkələr arasında
qeyd etdiyim görüşlər üçün Azərbaycanın seçilməsi

bi zim yürütdüyümüz müstəqil xarici siyasətə olan
hör mətin göstəricisidir.

Hörmətli qonaqlar, müstəqilliyimizin ilk illəri Azər -
baycan üçün çox keşməkeşli ol muşdur. Xə ya nət kar,
satqın, qorxaq, səriştəsiz Azərbaycan Xalq Cəb həsi
hakimiyyəti illərində ölkəmiz böyük bəlalara dü çar
olmuşdur.Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi baş -
lamışdır.Yalnız 1993-cü ildə Azərbaycan xalqının tə ləbi
ilə Prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəl mə si
ölkəmizi daha böyük faciələrdən xilas etdi. Azərbaycan
demokratik, dayanıqlı inkişaf yoluna qə dəm qoydu,
ölkədə sabitlik və əmin-amanlıq bərqərar oldu.

Azərbaycan demokratiya, insan hüquqları və
azad lıqları kimi dəyərlərə sadiqdir.Bunun dərin tarixi
kökləri vardır. Biz fəxr edirik ki, bir əsr bundan əvvəl
Şərqdə müsəlman dünyasında ilk dəfə olaraq Azər -
baycanda demokratik respublika qurulmuş, qadınlara
səsvermə hüququ verilmişdir.Bu sahədə biz hətta
əksər Qərb ölkələrini də qabaqlamışıq.Demokratik
inkişaf Azərbaycanın şüurlu seçimidir.Azərbaycanda
bütün fundamental insan hüquq və azadlıqları,
qanunun aliliyi, mətbuat azadlığı təmin olunur.

Son 15 il ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə
inkişaf etmiş, ümumi daxili məhsul üç dəfədən çox
artmışdır. Azərbaycana 270 milyard dollardan artıq
sər mayə qoyulmuşdur ki, bunun da yarısı xarici sər -
ma yədir.Azərbaycanın xarici borcu ümumi daxili
məh sulun cəmi 17 faizini təşkil edir.Bu göstəriciyə
görə biz dünyada 9-cu yerdəyik.Azərbaycanda yox -
sul luq 5 faiz səviyyəsindədir. Təkcə bu il minimum
əməkhaqqı və sosial müavinətlər iki dəfə, minimum
pensiya 70 faiz artmışdır. 280 mindən çox insanı əha -
tə edən 68 min ailə ünvanlı sosial yardımdan fay da la -
nır və hər bir ailə təxminən 140 ABŞ dolları ek vi va -
len tində aylıq sosial yardım alır. Son 15 il ərzində
Azər baycanda 3200-dən çox məktəb və 640-dan çox
xəs təxana və tibb müəssisəsi tikilmiş və ya təmir
edilmişdir. Azərbaycanda savadlılıq səviyyəsi 100
faizə yaxındır.Üç yüz mindən çox məcburi köçkün
pulsuz evlər və mənzillərlə təmin edilmişdir.Məcburi
köçkün ailələrinə orta hesabla 180 ABŞ dolları ek vi -
va lentində aylıq müavinət verilir.

Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər beynəlxalq
aləmdə təqdir olunur. Dünya Bankının 2020-ci il üzrə
“Doing Business” hesabatında Azərbaycan ən is la hat -
çı 20 ölkə sırasında yer alıb. Davos Ümumdünya İq ti -
sa di Forumunun hesabatında hökumətin uzun müd dət -
li strategiyasına görə Azərbaycan dünya miq ya sın da
10-cu, rəhbərliyin islahatlara meyillilik sə viy yə sin də
isə 5-ci yerdədir.

Azərbaycan kosmik ölkədir.Hazırda ikisi te le kom -
munikasiya, biri isə Yer səthini müşahidə edən üç pey -
kimiz var. Əhalimizin 80 faizi internet isti fa də çi si dir.

Azərbaycanda enerji təhlükəsizliyi təmin edil miş -
dir. Yenə də Davos Ümumdünya İqtisadi Forumunun
hesabatına istinad edərək deməliyəm ki, elektrik ener -

jisinin əlçatanlıq əmsalına görə Azərbaycan dün ya da
ikinci yerdədir.Azərbaycan, eyni zamanda, bir sı ra
ölkələrin enerji təchizatçısıdır.Asiya və Avropa qi tə ləri
arasında körpü rolu oynayan Azərbaycan açıq də nizə
çıxışı olmayan ölkə kimi bir sıra regional nəq liy yat
layihələrinin təşəbbüskarı və icraçısıdır.Şərq-Qərb və
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri la yi hə lə ri nin fəal
iştirakçısı olaraq hazırda digər mühüm la yi hə lər -
Cənub-Qərb və Şimal-Qərb layihələri üzə rin də
çalışırıq.Beləliklə, Azərbaycan etibarlı tranzit öl kə si
kimi çoxtərəfli beynəlxalq əməkdaşlığa öz də yər li
töhfəsini verir.

İqlim dəyişikliyi qlobal təhlükədir.Azərbaycan
onun fəsadlarına qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq səy -
ləri dəstəkləyir. Azərbaycan Paris Sazişini ratifikasiya
et miş, baza ili – 1990-cı illə müqayisədə 2030-cu ilə
is ti lik effekti yaradan qazların emissiyalarının sə viy -
yə sində 35 faiz azalmanı hədəf kimi götürmüşdür.
Elek trik enerjisinin istehsalı üçün Azərbaycanda an -
caq ekoloji təmiz qaz və su elektrik stansiyalarından
isti fadə olunur.

Azərbaycan zəngin tolerantlıq, multikulturalizm
ənənələrinə malikdir.Multikulturalizm Azərbaycan
xalqının həyat tərzidir. On bir il əvvəl İslam Əmək daş -
lıq Təşkilatına və Avropa Şurasına üzv ölkələrin işti -
rakı ilə başladığımız “Bakı Prosesi” təşəbbüsü BMT
tərəfindən də dəstəklənir. BMT-nin Baş katibi An tonio
Quterreş “Bakı Prosesi”ni 2008-ci ildən bəri mə -
dəniyyətlər arasında dialoqun təbliğinin ön cəb həsi
kimi dəyərləndirmişdir. “Bakı Prosesi”nin mən ti qi
davamı olaraq təsis edilmiş və iki ildən bir öl kə miz də
keçirilən mədəniyyətlərarası dialoq üzrə Ümum dünya
Forumu artıq BMT Baş Assam bleyasının qətnamələri
ilə mədəniyyətlərarası di alo qun təşviq olunması üçün
əsas qlobal platforma kimi ta nın mışdır.

Hörmətli qonaqlar, əminəm ki, Zirvə Görüşü çər çi -
və sində aparılacaq müzakirələr Qoşulmama Hə rə ka tı -
nın gündəliyində duran hədəflərin həyata ke çi ril mə si nə
xidmət göstərəcəkdir.Azərbaycan Hərəkata sədr lik
edəcəyi müddətdə öz prioritetlərini üzv döv lət lər lə
birgə həyata keçirmək üçün ardıcıl səylər gös tə rə cəkdir.

Mən Zirvə Görüşünün işinə uğurlar arzulayır və
bir daha hamınıza “Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Diq qə -
ti ni zə görə təşəkkür edirəm.

x x x
Sonra Zirvə Görüşü Prezident İlham Əliyevin

sədr liyi ilə davam etdi.
Zirvə Görüşünün gündəliyi qəbul edildi, Büro

üzv ləri seçildi, xüsusi qonaq olan dövlətlərin və təş ki -
lat ların siyahısı təsdiqləndi.

Daha sonra BMT Baş Assambleyasının prezidenti
Ticani Məhəmməd-Bande çıxış etdi.

BMT Baş katibinin siyasi və sülh quruculuğu
məsələləri üzrə müavini xanım Rozmari DiKarlo Baş
katib Antonio Quterreşin müraciətini oxudu.

Zirvə Görüşü “77-lər qrupu” təşkilatının sədri Ri -
yad Mənsurun və Azərbaycanın Xarici İşlər naziri El -
mar Məmmədyarovun çıxışları ilə davam etdi.

Çıxışlarda Qoşulmama Hərəkatının qarşısında
mühüm vəzifələrin durduğu bildirildi, dünyada sül hün
və təhlükəsizliyin təmin olunmasının vacibliyi vur -
ğulandı.

Çıxışlardan sonra Prezident İlham Əliyev Qo şul -
ma ma Hərəkatının dövlət və hökumət başçılarının ses -
siyasını bağlı elan etdi.

Zirvə Görüşü fasilədən sonra işini ümumi de bat -
lar la davam etdirəcək.

Qeyd edək ki, Qoşulmama Hərəkatının yara dıl ma -
sı nın və fəaliyyətinin əsas prinsiplərindən biri onun
üzvləri arasında əməkdaşlıq üçün bir forum ro lu nu
oynamasıdır.Tamhüquqlu 120 üzvü olan Qo şul ma ma
Hərəkatı özündə 17 müşahidəçi dövləti və 10 mü -
şahidəçi beynəlxalq təşkilatı birləşdirir.1961-ci ildə
yaradılmış təşkilata üzv olan hər bir dövlət onun prin -
siplərinə bağlılığını bildirməlidir.Hərəkata üzvlük
prin sipləri hələ təşkilatın təsis olunmasından əvvəl,
1955-ci ildə İndoneziyanın Bandunq şəhərində keçi ri -
lən konfrans zamanı qəbul edilib.

Azərbaycan Respublikası 2011-ci il mayın 26-da
Qo  şul mama Hərəkatına üzv ölkələrin yekdil dəs tə yi ni
əldə edərək təşkilata tamhüquqlu üzv qəbul olu nub.
Azərbaycan Hərəkatın müxtəlif səviyyəli iclas və
konfranslarında iştirak etmək və üzv ölkələrlə iki tə -
rəfli münasibətlərini sıxlaşdırmaqla onun məqsəd və
prinsiplərinə öz töhfəsini verir.Hərəkata üzv ol du ğu -
muz qısa müddət ərzində Ermənistan-Azərbaycan
Dağ lıq Qarabağ münaqişəsi barədə beynəlxalq icti ma -
iy yətin geniş dairələrində məlumatlılıq daha da ar tıb,
təşkilatın daxili prosedur və sənədlərində Azər bay can
Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində həl li nə
davamlı olaraq dəstək əks olunub.Hərəkata üzv lük,
həmçinin beynəlxalq sülh, təhlükəsizlik və əmək -
daşlığa dair proseslərə ölkəmizin daha yaxından cəlb
olunması və çoxsaylı dövlətlərlə ikitərəfli mü na si -
bətlərin inkişaf etdirilməsinə münasib şərait ya ra dıb.

Bakı Zirvə Görüşündə 4 yekun sənədin qəbulu
göz lənilir.

Beləliklə, Azərbaycan Respublikası 2019-2022-ci
illərdə Qoşulmama Hərəkatına sədrlik edəcək.

Qoşulmama Hərəkatına sədrlik Azərbaycana keçib

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



2KOMiTƏDƏШЯНБЯ, 26 OKTYABR 2019-cу il, №43 (1148)

Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və kadastrı sahələrində Türkiyə təcrübəsi:
qardaş ölkənin aidiyyəti qurumunun nümayəndə heyəti ölkəmizdə təlim səfərindədir

ELANLAR

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi daşınmaz əm -
la kın qeydiyyatı və kadastrı sahələrində məlumatların
ida rə olunmasının daha da təkmilləşdirilməsi üçün
Tür kiyə təcrübəsindən yararlanır. Bununla bağlı Tür -
ki yə Respublikası Ətraf Mühit və Şəhərsalma naziri-
nin müavini xanım Fatma Varankın başçılıq etdiyi
nü mayəndə heyəti, o cümlədən Daşınmaz Əmlakın
Qey diyyatı və Kadastrı üzrə Baş direktor cənab Meh -
met Zeki Adlı, Coğrafi Məlumat Sistemləri üzrə Baş
di rektor cənab İsmail Tüzgenvə digər nümayəndələr
21 oktyabr tarixində ölkəmizə iki günlük təlim sə fə ri -
nə gəliblər. 

Məqsəd daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və kadastrı
sahələrində interaktiv təcrübə mübadiləsi aparmaq,
bu sahələrdə tətbiq edilən müasir elementlər, me xa -
nizm lər, çağdaş dövrün tələblərinə uyğun istifadə olu -
nan yeniliklər barədə məlumatlanmaq, mövzu ətra -
fın da müzakirələr həyata keçirməkdir. Həmçinin əm -
lak idarəçiliyi sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığı daha
da genişləndirmək, yeni birgə layihələr reallaşdırmaq
da tədbirin əsas vəzifəsidir. 

Təlim səfəri çərçivəsində Əmlak Məsələləri Döv -
lət Komitəsinin əməkdaşları və Türkiyə Respublikası
Ətraf Mühit və Şəhərsalma Nazirliyinin nümayəndə

heyəti arasında görüş keçirilmişdir. Görüşdə çıxış
edən komitə sədri cənab Kərəm Həsənov bildirib ki,
Azər baycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əli yevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu siyasət
nə ticəsində hazırda Azərbaycan dünyanın dinamik in -
ki şaf edən ölkələrindən birinə çevrilib. Ölkə başçısı-
nın tapşırıqlarına uyğun olaraq bütün sahələrdə ol du -
ğu kimi əmlak idarəçiliyində də innovasiyalar tətbiq
edilir, yeni layihələr reallaşdırır, beynəlxalq əmək daş -
lıq əlaqələrinin inkişafı, əmlak idarəçiliyi sahəsində
yük sək nailiyyətlər əldə edir.Bildirilib ki, ölkə baş çı -
sı nın müvafiq fərmanı ilə əmlak idarəçiliyi sahəsində
Azər baycanda həyata keçirilən ən iri layihələrdən biri
də "Torpaqların Elektron Kadastr Uçotu İnformasiya
Sis temi”nin qurulmasıdır. Sistemin yaradılması za -
manı qabaqcıl beynəlxalq təcrübə öyrənilməklə mü -
tə rəq qi texnologiyalardan istifadə olunur.

Sistemdə torpaq sahələrinin dəqiq sərhədləri, ko -
or di natları, mülkiyyət mənsubiyyəti, kateqoriyaları,
mü hafizə zonaları və digər zəruri məlumatlar əksini
tapır. Sistem həmçinin torpaqların kəmiyyət və key -
fiy yət göstəricilərini xarakterizə edən məlumatların
top lanmasını, emal və idarə edilməsini təmin edir.
Ko mi tənin fəaliyyət sahələrindən olan daşınmaz əm -

la kın qeydiyyatı sahəsində də respublikamızda geniş-
miqyaslı islahatlar aparılır. Müasir informasiya-kom-
munikasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə
et məklə daşınmaz əmlakın qeydiyyatı prosesi elek -
tron laşdırılır, sadə, eyni zamanda şəffaf və səmərəli
qey diyyat sistemi formalaşdırılır. 

Daha sonra Türkiyə Respublikası Ətraf Mühit və
Şə hərsalma nazirinin müavini xanım Fatma Varank
da şınmaz əmlakın qeydiyyatında və kadastrında

Azər baycan təcrübəsini yüksək qiymətləndirib, bu
sa hədə əməkdaşlığın önəmini xüsusi vurğulayıb. Hə -
ya ta keçirilən qarşılıqlı səfərlərin, geniş təcrübə mü -
ba di ləsinin, ikitərəfli əlaqələrin hər iki ölkənin qey -
diy yat və kadastr sistemlərinin inkişafında mühüm
rol oynayacağını qeyd edib. 

Nümayəndə heyəti təlimin ilk günü Əmlak Mə sə -
lə lə ri Dövlət Komitəsinin İnformasiya Tex no lo gi ya -
la rı və Məlumat İdarəetmə Mərkəzində əmlak ida rə -
çi li yi sahəsində tətbiq edilən informasiya resursları,
mü asir proqram təminatları ilə tanış olub. Nü ma yən -
də heyəti ilə komitə əməkdaşları arasında daşınmaz
əm lakın qeydiyyatı ilə bağlı interaktiv təcrübə mü ba -
di lə si aparılıb. Aidiyyəti dövlət və bələdiyyə orqanları
ilə “Elektron  İnformasiya Sistemləri” vasitəsi ilə mə -
lu mat  mübadiləsinin aparılması, arxiv işinin təş ki -
li,arxivlərin elektronlaşdırılması, daşınmaz əmlakın
qey diy yatında “bir pəncərə” sistemindən istifadə, o
cüm lədən məhkəmələr və banklar tərəfindən hü qu -
qun məhdudlaşdırılmasına (məhdudiyyət, yüklənmə)
dair əməliyyatların aparılması təcrübəsinin öy rə nil -
mə si, əmlaka həbs və qadağaların dövlət reyestrinə
da xil edilməsi üçün məlumat bazasının elektron məh -
kə mə sistemi üçün açılması təcrübəsinin öyrənilməsi
ki mi məsələlər müzakirə olunub, bu sahələrdəki
möv cud praktikalardan bəhs edilib. Qeyd edilib ki,
Azər baycanda daşınmaz əmlakın qeydiyyatı sahə -
sində aparılan islahatlar nəticəsində proseduralar sa -
də ləşir, tətbiq edilən yeniliklərin miqyası genişlənir,
və təndaş məmnunluğu təmin edilir. Bildirilib ki, öl -
kə mizdə dövlət reyestrindən çıxarışlarartıq elektron
şə kildə hazırlanır, çıxarışların 1 iş günü müddətində
ve rilməsi imkanı mövcuddur, bununla yanaşı, çı xa -
rış lar elektron şəkildə arxivləşdirilir.  

Təlimin 2-ci günü daşınmaz əmlakın kadastrı və
coğ ra fi məkan məlumatları sistemi sahəsindəki tətbiq

edi lən yeniliklər, bu sahədəki Türkiyə təc rü bəsi öy rə -
ni lə cəkdir. Türkiyədə Kadastr Məhkəmələrinin fə -
aliy yəti, torpaqların elektron kadastr uçotu haqqında,
da şınmaz əmlakın kadastr və reyestr məlumatlarının
qar şılıqlı inteqrasiyası və mövcud bazaların ak tu al lı -
ğı nın təmin edilməsi, Milli Məkan Məlumatları İn fra -
struk turunun yaradılması, o cümlədən fasiləsiz fə aliy -
yət göstərən coğrafi mövqeləndirmə şəbəkəsinin ida -
rə edilməsi məsələləri müzakirə ediləcəkdir. 

Ölkəmizdə ən iri layihələrdən olan torpaqların
elek tron kadastr uçotu işlərindən danışılıb. Bildirilib
ki, elektron kadastr uçotu işləri nəticəsində əldə edi -
lən məlumatlar əmlak idarəçiliyi, eləcə də digər sa -
hə lər üçün istinad və mənbə rolunu oynayır. Bu
sahədə əl də olunan müfəssəl informasiyaların
daşınmaz əm la kın reyestri sisteminə inteqrasiya
edilməsi əmlakın qey diyyatı ilə bağlı əməliyyatların
daha dəqiq həyata keç məsinə imkan verir. Belə ki,
torpaqların faktiki isti fadə vəziyyəti ilə kadastr
sənədlərindəki məkan gös təriciləri arasındakı uyğun-
suzluqlar aradan qaldırılır, qeydiyyat prosesi sistemli
şəkildə həyata ke çi ri lir. Bölgələrdə kadastr uçotu
işləri aparılarkən tor paq ların ümumi həcmində
bələdiyyə, dövlət və özəl tor paq ların payı
müəyyənləşib, bələdiyyə, relyef, me yil li lik xəritələri
tərtib edilib, eləcə də torpaqların iq ti sa di
qiymətləndirilməsi və bonitirovkası ilə bağlı mü va -
fiq elektron məlumat bazası yaradılıb.Bu işlərin ic ra -
sı zamanı paralel olaraq torpağın keyfiyyət gös tə ri ci -
ləri də öyrənilərək toplanmış məlumatlar elektron
ba za ya daxil edilir. Yay otlaqlarının geobotanik, ha -
be lə torpaqların eroziya xəritələri tərtib edilir ki, bu
xə ri tələr vasitəsilə də ərazilərin münbitliyi, tor paq la -
rın isə şorlaşmaya məruz qalması öyrənilir.

Təlim qarşılıqlı müzakirələrlə davam edib.

Goranboy rayonunda Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədr müavini vətəndaş qəbulu keçirib

26 noyabr 2019-cu il tarixdə hərraca çıxarılan nəqliyyat vasitələrinin siyahısı

Azərbaycan Respublikasının Prezi denti İlham
Əliyevin tapşırığına əsasən və təndaşların təklif, irad
və mü ra ci ət lə ri ilə yerindəcə tanış olmaq üçün mər -
kə zi icra hakimiyyəti orqanları rəh bər lə ri nin və
onların müavinlərinin böl gə lər də vətəndaşların
qəbulu cədvəlinə uy ğun olaraq, Əmlak Məsələləri
Döv lət Komitəsinin rəhbərliyi Naftalan şə hə ri və
Göygöl rayonunda vətəndaş qə bu lu keçirəcəkdir.

Əmlak Məsələləri Dövlət Ko mi tə si nin sədri
Kərəm Həsənov və sədr müavini Rafiq Cəlilov
tərəfindən 28 oktyabr tarixində keçiriləcək vətəndaş
qəbullarının vaxtı dəyişdirilib. Komitə sədri 31

oktyabr 2019-cu il tarixində Naftalan şəhərində
vətəndaşları fərdi qay dada qəbul edəcək. Vətəndaş
qə bu lu saat 11:00-da Naftalan şəhərində yer ləşən
Heydər Əliyev Mərkəzində  keçiriləcək. Həmin gün
Ko mitənin sədr müavini Rafiq Cəlilov Göygöl
rayonunda və tən daş larla görüşəcək. Komitənin sədr
müavini tərəfindən keçiriləcək qəbul saat 11:00-da
Göygöl rayonunda yerləşən Heydər Əliyev
Mərkəzində baş tutacaqdır. 

Qəbul zamanı komitənin aidiyyəti struktur
bölmələrinin rəhbərlərinin iştirakı ilə fəaliyyət istiqaməti
üzrə, o cümlədən daşınmaz əmlakın qeydiyyatı,

torpaqların kadastrı, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi,
hərraclarda iştirak, dövlət əmlakının icarəyə götü rülməsi,
torpaqların texniki parametrlərinin və koordinatlarının
müəyyənləşdirilməsi, ünvan məsələləri və bu sahədə
bölgələrdə əhalini maraqlandıran digər məsələlərlə bağlı
vətəndaşların müraciətlərinə baxıla caqdır.

Qəbulda yuxarıda qeyd olunmuş rayonlardan
olan vətəndaşlar iştirak edə bilər və yalnız komitənin
fəaliyyət sahələrinə aid olan müraciətlərə
baxılacaqdır.

Qəbula yazılmaq istəyən vətəndaşlar online
olaraq komitənin office@emdk.gov.az elektron

ünvanına yaza və ya aşağıdakı nömrələrlə əlaqə
saxlaya bilərlər:

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 başçısının tapşırıqlarına və bölgələrdə
vətəndaşların qəbulu cədvəlinə uyğun olaraq Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin sədr müavini Rüstəm
Şahbazov oktyabrın 23-ü Goranboy rayonunda vətəndaş
qəbulu keçirib.

Heydər Əliyev Mərkəzində reallaşan və  struktur
bölmələrin nümayəndələrinin də iştirak etdiyi qəbulda
rayon sakinləri tərəfindən komitənin fəaliyyət
istiqamətləriilə bağlı müxtəlif müraciətlər səsləndirilib.

Sədr müavininə ünvanlanan müraciətlər əsasən,
daşınmaz əmlakın dövlət qeydiyyatına alınması, dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi, kadastr və ünvan məsələləri
ilə bağlı olub. Eyni zamanda qəbulda iştirak edən
vətəndaşlar hərraclar, dövlət əmlakının icarəyə verilməsi,
torpaqların texniki parametrlərinin müəyyən edilməsi və
komitənin fəaliyyət istiqamətləri üzrə digər məsələlər ilə
bağlı müraciət edib.

Sədr müavini qəbul iştirakçıları tərəfindən

səsləndirilən hər bir müraciət və təklifləri diqqətlə
dinləyib. Bəzi məsələlər elə qəbuldaca öz müsbət həllini
tapıb. Digər müraciətlərin isə həlli ilə bağlı müvafiq
struktur bölmələrin nümayəndələrinə tapşırıqlar verilib. 

Qəbulda Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin fə -
aliy yətindəki yeniliklər barədə vətəndaşlara məlumat ve -
ri lib, göstərilən xidmətlərlə bağlı iştirakçıların təklifləri
din lənilib. Vətəndaş müraciətlərinin həllinə yönəl miş qə -
bul lar bölgələrdə növbəti aylarda da davam edəcək.

Qeyd:  1-5-ci  sətirdə Azərbaycan Respublikası Dövlət
Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsinin
balansında olan  nəqliyyat  vasitləri 5-ci dəfə 50% endirimlə
təkrar hərraca çıxarılır.

6-cı  sətirdə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin
balansında olan  nəqliyyat  vasitləsi 5-ci dəfə 50% endirimlə
təkrar hərraca çıxarılır.

7-ci sətirdə Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki
Komissiyasının balansında olan  nəqliyyat  vasitəsi 2-ci dəfə
təkrar hərraca çıxarılır.

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

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

1. Sifarişçinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd (Hüquqi şəxslər
üçün:notarial qaydada təsdiq olunmuş qeydiyyat

şəhadətnaməsi,nizamnaməsi və VÖİN)
2. Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsi tərəfindən müəyyən

edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd. (10%
məbləğində beh Mərkəzi Bankda –
AZ65NABZ01361150000000004944 nömrəli hesablaşma
hesabına ödənilməlidir)

(tel:566-07-44)

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

S/N Balanssaxlayıcı müəssisənin adı Avtonəqliyyat vasitəsinin markası Buraxılış ili Start qiyməti (manatla) 10% beh (manatla)
1. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 2500 250
2. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 2250 225
3. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Nissan Maxima 2004 3000 300
4. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Peugeot 406 ST 2003 1250 125
5. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin Avtomobil Nəqliyyatı İdarəsi Hyundai Sonata 2003 2000 200
6. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Nissan Maxima 2005 4000 400
7. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyası İsuzu NHR55E yük 2007 12000 1200
8. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Skoda Octavia 2003 6000 600

9.
Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası

üzrə Dövlət Xidməti
Toyota Prado 2008 10000 1000
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Torpaq müsabiqələrinin və hərraclarının keçirilməsi haqqında məlumat 
Torpaq müsabiqə və hərracları noyabr ayının 28-də saat 15:00-da keçiriləcəkdir. 

(Ərizələr 28 oktyabr 2019-cu il - 27 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

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

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Sumqayıt ərazi şöbəsi 74 kv.m Satılır 333.00 1062.60 Sahibkarlıq I zona 309012003154

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

məhəllə, bina 4/12 Tel: (018) 654 47 97 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Sumqayıt ərazi şöbəsi 300 kv.m İcarə 64.80 1044.00 Sahibkarlıq II zona 309012003113

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Abşeron ərazi şöbəsi 392 kv.m Satılır 352.80 3348.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014542

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Abşeron ərazi şöbəsi 616 kv.m Satılır 554.40 5261.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014536

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Abşeron ərazi şöbəsi 3,82 ha İcarə 3.8964 4780.00 Balıqçılıq V qrup şərti yararsız 308012015069

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Abşeron ərazi şöbəsi 552 kv.m Satılır 496.80 1711.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015012

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Abşeron ərazi şöbəsi 260 kv.m Satılır 234.00 806.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015010

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Abşeron ərazi şöbəsi 325 kv.m Satılır 292.50 1007.50 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015009

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Abşeron ərazi şöbəsi 1000 kv.m Satılır 900.00 2470.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014908

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

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Abşeron ərazi şöbəsi 1000 kv.m Satılır 900.00 2470.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014907

11 Abşeron rayonu Güzdək
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

xinədək Abşeron ərazi şöbəsi 100 kv.m Satılır 90.00 247.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014904

12 Abşeron rayonu
Ceyranbatan Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

xinədək Abşeron ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 540.00 1488.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012014998

13 Abşeron rayonu
Ceyranbatan Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

xinədək Abşeron ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 540.00 1488.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015000

14 Abşeron rayonu
Ceyranbatan Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

xinədək Abşeron ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 540.00 1488.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015001

15 Abşeron rayonu Novxanı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

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

xinədək Abşeron ərazi şöbəsi 828 kv.m Satılır 745.20 3477.60 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015085

16 Abşeron rayonu Novxanı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Abşeron ərazi şöbəsi, Abşeron rayonu, Xırdalan

şəhəri, M.Hüseynzadə küçəsi 315 Tel: (012) 349 21 83 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Abşeron ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 540.00 2520.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 308012015013

17 Samux rayonu Zazalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

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

tarixinədək Gəncə ərazi şöbəsi 700 kv.m Satılır 60.48 630.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 507012000758

18 Samux rayonu Zazalı
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Gəncə ərazi şöbəsi, Gəncə şəhəri, H.Əliyev mey-

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

tarixinədək Gəncə ərazi şöbəsi 600 kv.m Satılır 51.84 540.00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 507012000782

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

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

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 20 kv.m İcarə 1.60 4.00 Sahibkarlıq I zona 911012000858

20 Neftçala rayonu Xol
Qarabucaq Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 12,8 ha İcarə 115.20 416.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 807012000733

21 Sabirabad rayonu
Quruzma Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 3,35 ha İcarə 3.90 78.00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) örüş 909012000614

22 Sabirabad rayonu
Quruzma Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 10,84 ha İcarə 12.80 250.00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) örüş 909012000720

23 Sabirabad rayonu
Həşimxanlı Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Şirvan ərazi şöbəsi Şirvan şəhəri, M.Rəsulzadə

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

tarixinədək Şirvan ərazi şöbəsi 300 kv.m Satılır 25.00 1740.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 909012000464

24 Lənkəran rayonu
Göyşaban Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Lənkəran ərazi şöbəsi, Lənkəran şəhəri, Qala

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

nədək Lənkəran ərazi şöbəsi 8 ha İcarə 112.32 145.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 802012002701

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

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 2 ha İcarə 15.60 124.40 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 905012000563

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

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 3000 kv.m İcarə 2.34 18.60 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 905012000560

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

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 6000 kv.m İcarə 4.68 37.20 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 905012000561

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

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 3.02 90.00 Heyvandarlıq III qrup örüş 905012000599

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

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 8,5 ha İcarə 8.57 255.00 Heyvandarlıq III qrup örüş 905012000600

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

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 23.40 136.50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 905012000591

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

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 1,27 ha İcarə 9.91 44.45 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 905012000476

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

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 3 ha İcarə 23.40 136.50 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 905012000588

33 Göyçay rayonu Göyçay
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 32,55 kv.m Satılır 31.25 1205.94 Sahibkarlıq I zona şəhər 408012001252

34 Göyçay rayonu Alpout
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 6,5 ha İcarə 6.55 175.50 Heyvandarlıq IV qrup örüş 408012001213

35 Göyçay rayonu Alpout
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 5 ha İcarə 5.04 135.00 Heyvandarlıq IV qrup örüş 408012001214

36 Göyçay rayonu Qızılağac
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 5,16 ha İcarə 40.25 258.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 408012001212

37 Göyçay rayonu Müskürlü
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 9 ha İcarə 32.40 360.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 408012001211

38 Göyçay rayonu Müskürlü
Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 4 ha İcarə 14.40 160.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 408012001254

39 Kürdəmir rayonu Böyük
Kəngərli Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Ucar ərazi şöbəsi, Ucar şəhəri, H.Əliyev prospek-

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

tarixinədək Ucar ərazi şöbəsi 7 ha İcarə 7.06 140.00 Heyvandarlıq IV qrup örüş 906012000790

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 5000 kv.m İcarə 0.24 357,00 36,00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) II qrup örüş 303012002704

41 Qusar rayonu Urva
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 700 kv.m İcarə 0.17 13,00 2,00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı II qrup əkin 301012002238

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 700 kv.m İcarə 0.17 13,00 2,00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı II qrup əkin 301012002238

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 600 kv.m İcarə 0.15 11,00 2,00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı II qrup əkin 301012002238

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 2500 kv.m İcarə 0.12 18,00 2,00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) II qrup kollu örüş 301012001729

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 2500 kv.m İcarə 0.12 18,00 2,00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) II qrup kollu örüş 301012001729

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

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 1400 kv.m İcarə 0.07 7,00 1,00 Kənd təsərrüfatı (heyvan-

darlıq) II qrup örüş 301012002252

47 Qusar rayonu Həzrə
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Xaçmaz ərazi şöbəsi, Xaçmaz rayonu,

N.Nərimanov küçəsi,10 Tel: (023) 325 39 72
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Xaçmaz ərazi şöbəsi 7400 kv.m İcarə 0.44 37,00 4,00 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı IV qrup əkin 301012002105

48 Beyləqan rayonu
Beyləqan Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Beyləqan ərazi şöbəsi 26 kv.m Satılır 13.26 520.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 607012000945

49 Ağcabədi rayonu
Ağcabədi Bələdiyyəsi Müsabiqə ƏMDK-nin Beyləqan ərazi şöbəsi, Beyləqan rayonu

S.İmrəliyev küçəsi 95 Tel: (021) 225 16 24
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Beyləqan ərazi şöbəsi 24 kv.m Satılır 12.24 600.00 Sahibkarlıq V qrup şərti yararsız 608012000659

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Şamaxı ərazi şöbəsi 50 kv.m Satılır 30.00 400,00 40,00 Sahibkarlıq II zona 409012000845

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Şamaxı ərazi şöbəsi 100 kv.m Satılır 30.00 800,00 80,00 Sahibkarlıq II zona 409012000831

52 Ağsu rayonu Padarqışlaq
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Şamaxı ərazi şöbəsi 53,74 ha İcarə 42.50 591,14 59,10 Heyvandarlıq III qrup örüş 409012000854

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Şamaxı ərazi şöbəsi 17 ha İcarə 102.00 901,00 90,10 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı II qrup əkin 409012000842

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

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Şamaxı ərazi şöbəsi 2,5 ha İcarə 15.00 75,00 7,50 Kənd təsərrüfatı

məhsullarının istehsalı II qrup əkin 409012000853

55 Qobustan rayonu Nabur
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Şamaxı ərazi şöbəsi 400 kv.m Satılır 33.32 424,00 42,40 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 307012000510

56 Şamaxı rayonu Çarhan
Bələdiyyəsi Hərrac ƏMDK-nin Şamaxı ərazi şöbəsi Şamaxı şəhəri, H.Əliyev

prospekti 27 Tel:(020) 2651076 
28 noyabr 2019-cu il tarixi -
nədək Şamaxı ərazi şöbəsi 1000 kv.m Satılır 95.00 1150,00 115,00 Fərdi yaşayış evi I qrup əkin 409012000760

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

9A Tel: (024) 244 26 10
28 noyabr 2019-cu il tarixi -

nədək Şəki ərazi şöbəsi 3600 kv.m İcarə 2.16 50.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 402012002475

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

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

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 4700 kv.m İcarə 2.82 65.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup çoxillik əkmə 402012002447

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

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

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 3600 kv.m İcarə 6.00 50.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 402012002476

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

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

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 4800 kv.m İcarə 2.88 56.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup əkin 402012002466

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

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

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 3100 kv.m İcarə 0.67 17.05 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı şərti yararsız 404012003316

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

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

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 3500 kv.m İcarə 0.76 19.25 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı şərti yararsız 404012003317

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

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

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 2000 kv.m İcarə 0.48 10.40 Kənd təsərrüfatı (heyvan-
darlıq) örüş 404012004119

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

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

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 4,55 ha İcarə 62.79 320.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 404012005019

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

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

tarixinədək Şəki ərazi şöbəsi 8000 kv.m İcarə 8.64 48.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı III qrup çoxillik əkmə 403012001748

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

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

tarixinədək Qəbələ ərazi şöbəsi 9700 kv.m İcarə 13.40 97.00 Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı II qrup əkin 405012001603
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2019-cu il noyabr ayının 26 -da keçiriləcək pul hərracında səhmləri satışa çıxarılacaq səhmdar cəmiyyətləri haqqında məlumat 

Səhmləri  2019-cu ilin 26-30 noyabr  tarixlərində ixtisaslaşdırılmış pul hərracına  çıxarılacaq səhmdar cəmiyyəti haqqında

26 noyabr 2019-cu il tarixdə saat 10:00-da Hacıqabul şəhəri üzrə  ləğv edilmiş 
“Azərxalça” Elmi Yaradıcılıq İstehsalat Birliyinin təkrar hərraca çıxarılacaq əmlakının siyahısı

Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin sərəncamı ilə Azərbaycan
Respublikasının Mülki Məcəlləsinin 56.2-ci maddəsinə uyğun olaraq, “Sənaye

Avtomatika Müəssisəsi” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti“Avtomobil
Təsərrüfatı”Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinəqoşularaq  yenidən təşkil

edilsin. Yenidən təşkil edilmiş “Avtomobil Təsərrüfatı”Məhdud Məsuliyyətli
Cəmiyyəti “Avtomatika və Avtomobil Təsərrüfatı” Məhdud Məsuliyyətli

Cəmiyyət adlandırılmışdır.

*Torpaq sahəsi qiymətləndirilən əmlakın tərkibinə daxil
deyildir.

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.Ləğvetmə Komissiyası tərəfindən müəyyən edilmiş hesaba

behin köçürülməsini təsdiq edən sənəd
(10% məbləğində beh Kapital Bank ASC-nin Mərkəz filia-

lındakı AZ32AIIB45019049440048941102 nömrəli tranzit
hesablaşma hesabına ödənilməlidir)

Qeyd: Hərraclar respublikanın şəhər və rayonlarında

müvafiq yerli hərrac komissiyaları tərəfindən keçiriləcəkdir.

Hacıqabul şəhəri üzrə:
ünvan: Hacıqabul şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 15, əlaqə

telefonu: (kod 02120) 4-41-07

Sifarişlərin qəbulu 2019-cu il 26-30 noyabr  tarixlərində saat 9.00-dan 18.00-dək
Bakı şəhəri, Nərimanov rayonu, Z.Xəlil küçəsi, 11 ünvanında  yerləşən Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsinin yanında Hərracların Təşkili üzrə Auksion

Mərkəzində və onun 1 saylı Sumqayıt (Sumqayıt şəhəri, 18-ci məhəllə, ev 4/12), 2
saylı Gəncə (Gəncə şəhəri, Heydər Əliyev küçəsi 51 A ), 3 saylı Şəki ( Şəki şəhəri,
20 Yanvar küçəsi 8), 4 saylı Lənkəran ( Lənkəran şəhəri, Qala Xiyabanı küçəsi 30)

və   5  saylı Şirvan ( Şirvan şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 14) zona bölmələrində
aparılacaq.

Pul hərracında qanunvericiliyə müvafiq olaraq, alıcı hesab
edilən, sifarişi və digər zəruri sənədləri təqdim etmiş  hüquqi və
fiziki  şəxslər iştirak edə bilərlər.

Sifarişlər  Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri
Dövlət Komitəsinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı
şəhəri, Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) və yaxud
komitənin e-emdk.gov.az elektron xidmətlər portalı vasitəsilə
hərracın keçirilməsinə ən geci 3 bank günü qalanadək  qəbul
olunacaqdır. Məlumat dərc olunduğu gündən hərracda iştirak etmək

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

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

-müəyyən edilmiş qaydada təsdiq olunmuş formada sifariş;
-müəyyən edilmiş hesaba behin köçürülməsini təsdiq edən
ödəmə sənədinin surəti;

(pul hərraclarına çıxarılan səhmlərin ilkin satış qiymətinin
10% məbləğində beh Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Bankında  Əmlak Məsələləri  Dövlət Komitəsinin AZ65 NABZ
0136 1150 0000 0000 4944 hesablaşma hesabına
(VÖEN:2000015631) ödənilməlidir.)

-hüquqi şəxslər üçün təsis sənədlərinin müəyyən olunmuş

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

Pul hərracı 2019-cu il noyabr ayının   26 -da saat 09:30-da
Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsinin Əmlak Xidmətləri Məkanında (ünvan: Bakı şəhəri,
Nizami rayonu, Xəlil Rza Ulutürk küçəsi, 20) keçiriləcəkdir.

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

Sıra
sayı

Səhmdar cəmiyyətinin adı və təsis tarixi Səhmdar cəmiyyətinin hüquqi ünvanı
Nizamnamə
kapitalının

həcmi (manat)

Buraxılmış
səhmlərin

ümumi sayı
(ədəd)

Bir səhmin
nominal
qiyməti
(manat)

Satışa çıxarılmış səhmlər            Satışa çıxarılan
səhmlərin

nominal dəyəri
(manat)

Satışa çıxarılan
səhmlərin ilkin
hərrac (satış)

qiyməti (manat)

İlkin satış qiymətinin
10%-i həcmində

hesablanmış behin
məbləği (manat)

sayı
(ədəd)

buraxılmış
səhmlərin ümumi

sayında %-lə

1 Anar №247 26.05.1997 Şirvan şəhəri, Salyan şosesi, M.Talıboğlu küçəsi 605138.80 302569 2.00 90908 30.05 181816.00 90908.00 9090.80
2 Bərdə Dəmir Beton-9 № 270 25.10.2000 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi 203509.00 1017545 0.20 305264 30.00 61052.80 61052.80 6105.28

3 Bərdə Kəndkimya №533   06.04.1998 Bərdə şəhəri, Sənaye küçəsi, 5 191592.20 95796 2.00 28764 30.03 57528.00 28764.00 2876.40

4 Beyləqan Buzxana №100  15.04.2011 Beyləqan rayonu, Qəhrəmanlı qəsəbəsi 87536.00 87536 1.00 39393 45.00 39393.00 19696.50 1969.65

5 Daşkəsən Aqrotexservis №383 02.03.1998 Daşkəsən rayonu, Quşçu körpüsü kəndi 195246.20 97623 2.00 29293 30.01 58586.00 29293.00 2929.30
6 Əli Bayramlı Aqrotəmir №79  30.03.2006 Şirvan şəhəri, Cənub sənaye qovşağı, 10 217550.00 108775 2.00 32654 30.02 65308.00 32654.00 3265.40
7 Əli Bayramlı Kəndnəqliyyat №301   27.05.1999 Şirvan şəhəri, Cənub-Sənaye qovşağı 222765.40 111382 2.00 34382 30.87 68764.00 34382.00 3438.20
8 Gəncə Quşçuluq №381 02.07.1997 Gəncə şəhəri, Qırmızıkənd qəsəbəsi 1223095.40 611547 2.00 183781 30.05 367562.00 183781.00 18378.10
9 Kürdəmir Aqrotexservis №915  27.10.1997 Kürdəmir şəhəri,Vaqif küçəsi,5 333008.00 166504 2.00 49952 30.00 99904.00 49952.00 4995.20

10 Lənkəran Taxıl  №122  10.04.1997 Lənkəran rayonu, Liman şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi, 137 173936.80 869690 0.20 260435 29.95 52087.00 26043.50 2604.35
11 Masazır Quşçuluq №134    23.01.1998 Abşeron rayonu, Masazır kəndi 513726.40 256863 2.00 77117 30.02 154234.00 77117.00 7711.70
12 Nəvahi №235    19.05.1997 Hacıqabul rayonu,Nəvahi kəndi 279617.60 139809 2.00 41992 30.03 83984.00 41992.00 4199.20
13 Salyan Kəndkimya №1186  15.12.1997 Salyan rayonu, Dayıkənd kəndi 539144.00 269572 2.00 80944 30.03 161888.00 80944.00 8094.40
14 Tərtər Nəqliyyat № 139  23.08.2000 Tərtər şəhəri, Sahil küçəsi, 27 122997.80 61498 2.00 18474 30.04 36948.00 18474.00 1847.40
15 Ucar Tikinti Avtonəqliyyat №126  27.04.2012 Ucar şəhəri, Dədə Qorqud yaşayış sahəsi 128546.00 64273 2.00 28851 44.89 57702.00 28851.00 2885.10
16 Xəzər Avtonəqliyyat №972    29.06.1998 Lənkəran rayonu,  Liman şəhəri, H.Aslanov küçəsi, 44 559272.00 279636 2.00 83915 30.01 167830.00 83915.00 8391.50
17 Xudat Kəndnəqliyyat №846 01.06.1998 Xaçmaz rayonu,  Xudat şəhəri, K.Məhərrəmov küçəsi, 2 152457.00 76228 2.00 22871 30.00 45742.00 22871.00 2287.10
18 Zaqatala Fındıq №25   06.01.1998 Zaqatala şəhəri,Azərbaycan prospekti, 37 838868.80 419434 2.00 125992 30.04 251984.00 125992.00 12599.20

№ Əmlakın adı Ünvanı Tabeolduğutəşkilatınadı Ümumi faydalı sahəsi (kv.m) Torpaq sahəsi* (kv.m) Hərracaçıxarılanilkin (satış) qiyməti (manat) 10% beh (manat)

1
Hacıqabul sahəsinin əmlak komplek-

si
Hacıqabul şəhəri, 

İ.Qayıbov küçəsi 1.
“Azərxalça” Elmi Yaradıcılıq İstehsalat

Birliyi (ləğv prosesindədir)
935,6 1 836,0 50 000 5 000

Sıra №-
si

Səhmdar cəmiyyətin adı, təsis tarixi və sərəncamın №-si Ünvanı
Nizamnamə kapitalının

həcmi (manat) 
Buraxılan səhmlərin ümumi

sayı(ədəd)
Bir səhmin nominal

dəyəri (manat)
İxtisaslaşdırılmış pul  hərracına  çıxarılan  səhmlər

Sayı (ədəd) buraxılmış səhmlərin ümümi sayında %-lə

1 Bərdə Dəmir Beton-9 №270  25.10.2000 Bərdə rayonu, Alaçadırlı kəndi 203509.00 1017545 0.2 710097 69.79
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